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Partner Vašich projektů 

Co je to riziko? 
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Příležitos

t 

Hrozba ZISK 

ZTRÁTA 

 Dvojí pohled na nejistotu v projektu: 

 

 

 

 

 

 Riziko je nejistá událost či podmínka, která  
pokud nastane, má negativní vliv na dosažení  
cíle projektu. 
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Proces analýzy rizik 
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1) Identifikace rizik 

2) Analýza rizik (odhad pravděpodobnosti a 
dopadu) 

3) Hodnocení rizik (stanovení hodnoty rizika) 

4) Ošetření rizik 

5) Monitorování a přezkoumávání  
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1. Identifikace rizik  

 Popis rizika ve formě příčina - událost: 

 Hrozba - příčina (konkretizovaná – „počasí“ je příliš 
obecné) 

 Scénář – popis škody v projektu (možné varianty, případně 
podscénáře) 

 
 Hledáme vazby Hrozba – Scénář : 

 Co se stane když...? 

 Co je příčinou toho, že...? 

Hrozba je  

příčinou scénáře! 
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2. Analýza rizik - kvalitativní  

a kvantitativní posouzení  

 Kvantitativní metoda posouzení: 

 S pravděpodobností 75% vznikne škoda 800.000,-€. 

+ snadná porovnatelnost hodnoty rizik, lze přesněji 

stanovit rezervu 

- citlivost na nepřesné vstupní údaje 

 

 Kvalitativní metoda posouzení: 

 S malou pravděpodobností se projeví velký dopad. 

+ rychlost, použitelnost i bez statistických dat 
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 Identifikovaná rizika: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L 

 Hodnota rizika: Nízká, Střední, Vysoká 
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3. Hodnocení rizik (kvalitativní)  

Vysoká (nad 33%) 

pravděpodobnost G A E, L 

Střední (10 - 33%) 

pravděpodobnost B, J H, I 

Malá  (do 10%) 

pravděpodobnost K C, D F 

Pravděpodobnost/ 
Dopad (výše škody) 

Malý dopad  
(do 0,5% rozpočtu) 

Střední dopad 
(0,5 - 20% 
rozpočtu) 

Vysoký dopad 
(nad 20% 
rozpočtu) 
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4. Ošetření rizika – strategie   

 Vyhnout se 

 Nalézt jiné řešení dané situace 

 Přenést  

 S rizikem jako takovým se neděje nic, jen 
přesměrujeme dopad (např. na subdodavatele) 

 Zmírnit 

 Snažíme se riziko „oslabit“ (např. i rozdělení rizika mezi 
dodavatele a zákazníka) 

 Akceptovat 

 aktivně (vytvořit rezervu), pasivně (nedělat nic) 
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Ukázka registru rizik  
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Děkuji Vám za pozornost 

Konference:  

"Projektový management na VŠ" 

Konference:  

Projektový management na 

vysokých školách - 2014 


