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Cvičení 7 – Řízení projektů 
 
Příklad 1 – Domácí úkol (4 body) 
 
Uvažujte opět malé městečko, které je symbolicky nakreslené na níže uvedeném obrázku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V tomto městečku bydlíte se svou přítelkyní. Váš vztah pomalu chladne a tak se rozhodnete 
připravit večer jejích snů. Je úterý večer a Vás ve čtvrtek čeká zkouška z těžkého předmětu, 
takže jedinou možností je naplánovat vše na zítřek. Je třeba všechno dobře zorganizovat. 

 
• Vstanete ráno v 9:00, stejně jako Vaše přítelkyně Alena.  
• Zvednete telefon a zavoláte Sáře, což je Alenina nejlepší kamarádka, a vysvětlíte jí, že 

potřebujete pomoct, protože nestíháte. Sára Vám slíbí, že Vám zjistí lístky do kina a 
koupí kytku. Lístky do kina Vám dá ve škole a kytku na nádraží, kde večer vyzvednete 
Alenu (protože musí jet odpoledne do města). Hovor Vám zabere 15 minut. 

• Sára (kamarádka) hned vyrazí do sportovního centra (cesta jí trvá 15 minut), kde 
počká na Alenu a společně jdou pak cvičit (60 minut), pak se rozdělí a Sára jde koupit 
lístky (15 minut i s cestou) – kino otevírá pokladnu v 10:30, pak zajde do potravin a 
nakoupí (20 minut i s cestou). Cestou do potravin Vám zavolá, aby potvrdila lístky (3 
minuty) a po nákupu jde do školy (7 minut), kde na Vás počká, aby Vám dala lístky a 
vzala si peníze na kytku (předávka trvá 6 minut). Pak zajde na konzultaci 
k profesorovi na řízení projektů (20 minut) a zajde k Aleně domů (9 minut), aby jí 
poradila, jaké si má vzít na sebe šaty (schůzka trvá 7 minut). Pak vyrazí do 
květinářství a koupí kytku (20 minut) a dojde s ní na nádraží (8 minut), kde Vám ji 
předá. 

• Alena vstane, dá si sprchu (15 minut) a vyrazí do potravin, kde nakoupí (6 minut i 
s cestou). Před obchodem se setká s Vámi a Vy ji pozvete na rande (5 minut). 
Z potravin jde rovnou do sportovního centra, kde má schůzku se Sárou (cesta trvá 4 
minuty). Cestou vyřídí hovor s firmou, která sídlí ve městě (3 minuty) a dohodne, že 
tam odpoledne po 13:30 přijede. Následuje telefonické objednání u kadeřníka ve 
městě, aby jí to na rande slušelo (2 minuty). Společně se Sárou pak 60 minut cvičí. Po 
sportování jde domů (2 minuty), osprchuje se (15 minut) a připraví materiály pro 
firmu (3 hodiny). Pak čeká, až dorazí Sára a poradí jí, jaké si má vzít šaty (7 minut). 
Vyrazí do města do firmy (45 minut i s cestou) a pak ke kadeřníkovi (1 hodina i 
s cestou). Cesta zpět na nádraží jí pak trvá 16 minut. Tam ji vyzvednete Vy, jak jste 
ráno slíbil. 

1. Domov  

2. Nádraží  5. Hospoda 

8. Škola 

6. Potraviny  

4. Byt přítele/přítelkyně 

7. Kino 

3. Sportovní centrum 
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• A co čeká Vás? Po hovoru se Sárou jdete do potravin a nakupíte (11 minut i s cestou). 
Potkáte se s Alenou a pozvete ji na večerní rande (5 minut). Pak jdete rovnou do 
hospody, abyste zjistil, v kolik otevírají – musíte objednat romantickou večeři (15 
minut). Pak jdete do školy (cesta Vám trvá 20 minut). Ve škole čekáte na telefon od 
Sáry, zda se jí podařilo koupit lístky. Pak můžete jít v klidu studovat do knihovny na 
zítřejší zkoušku (studiu věnujete 2 hodiny). Po studiu se sejdete se Sárou a vezmete si 
od ní lístky (6 minut). Pak zajdete do hospody (10 minut) a dáte si tam jedno pivo (10 
minut). Při popíjení piva necháte zavolat kuchaře (3 minuty) a domluvíte objednávku 
romantické večeře pro přítelkyni (8 minut). Večeře se může začít hned připravovat a 
příprava potrvá 1 hodinu. Dopijete pivo a vyrazíte do parku, kde se ještě 3 hodiny 
učíte na zítřejší zkoušku. Pak jdete na nádraží (4 minuty). Zde si od Sáry vezmete 
kytku a počkáte na Alenu. Společně pak jdete do hospody na večeři (cesta zabere 4 
minuty, večeře dalších 55 minut). Pak jdete do kina (cesta trvá 10 minut). 

 
Odpovězte: 

a) Bude Sára muset čekat, než otevřou pokladnu kina?  
b) V kolik nejpozději musí otevírat hospoda, abyste stihl objednávku večeře?  
c) Stihne Sára konzultační hodiny profesora, pokud jsou ve středu 13:00 – 14:30?  
d) Bude na Alenu někdo čekat ve firmě ve městě?  
e) Budete s Alenou čekat na večeři, nebo bude večeře již připravená, až přijdete do 

hospody.  
f) Stihnete začátek filmu, pokud začíná v 18:30?   
g) V kolik hodin můžete být nejdříve v kině? 

 
 
 
Příklad 2 – Metoda kritické cesty 
 
Uvažujte projekt, který má 14 činností. Potřebné údaje jsou uvedené v tabulce: 
 

Činnost Předchůdci Doba 
trvání 

A --- 3 
B --- 5 
C --- 4 
D A 9 
E C 2 
F B,D,E 3 
G C 6 
H A 14 
I H 2 
J F,G,H 5 
K F,G,H 1 
L K 9 
M I,J 7 
N L,M 1 

 
a) Uvažujte, že všechny činnosti se stihnou dokončit za dobu uvedenou ve sloupci „doba 

trvání“. Jak dlouho bude trvat celý projekt, jaké jsou rezervy jednotlivých činností a 
které činnosti jsou kritické? Najděte kritickou cestu. 
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b) Jak se změní délka projektu a kritická cesta, pokud činnost H bude trvat: 
i) 6 ii) 9 iii) 17  

c) Jak se změní délka projektu a kritická cesta, pokud činnost E bude trvat: 
i) 1 ii) 4 iii) 11  

 
 
Příklad 3 – Metoda PERT 
 
Uvažujte projekt, který má 14 činností. Potřebné údaje jsou uvedené v tabulce: 
 
Činnost Předchůdci Optimistický Modální Pesimistický M σ

2 

A --- 2 3 5   
B --- 2 5 7   
C --- 2 4 6   
D A 7 9 11   
E C 1 2 3   
F B,D,E 1 3 6   
G C 5 6 7   
H A 10 14 19   
I H 1 2 3   
J F,G,H 4 5 6   
K F,G,H 1 1 1   
L K 7 9 10   
M I,J 6 7 9   
N L,M 1 1 3   

 
a) Uvažujte, že všechny činnosti se stihnou dokončit za dobu uvedenou ve sloupci 

„modální“. Jak dlouho bude trvat celý projekt, jaké jsou rezervy jednotlivých činností 
a které činnosti jsou kritické? Najděte kritickou cestu. 
 

b) Uvažujte uvedené odhady doby trvání jednotlivých činností. Určete kritické činnosti.  
a. S jakou pravděpodobností bude projekt dokončen za 30 dní a s jakou za 35 

dní? 
b. Za kolik dní bude projekt dokončen na 100%, 90%, 50% a 20%?  

 


