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1. Základy
ynamika vo vývoji technológií v hospodárstve, v sociálnom prostredí, v zákonodarstve a dynamicky
sa vyvíjajúce globálne trendy vedú k potrebe rozsiahlejšieho a komplexnejšieho spracovania
podnikateľských úloh, aby podnik mohol obstáť na trhu.
Od 50. rokov minulého storočia sa začal vývoj projektového manažmentu ako nástroja, pomocou
ktorého je možné spracovať komplexné údaje s vyššou rýchlosťou a väčšou orientáciou na cieľ, ako to
bolo v rámci bežného fungovania danej organizácie.

D

1.1 Čo je to projekt
Projekt je časovo ohraničená organizačná forma, ktorej účelom je dosiahnutie určitých deﬁnovaných
cieľov. Projekt sa od normálnej prevádzky podniku odlišuje radou charakteristických znakov.
Projekty sú …
Zmena
Nové/jedineþný
Komplexný/
dynamické
Interdisciplinárne/
presahujúce
jednotlivé oblasti
významné
ýasovo obmedzené
Neisté

Projekty sú tu na to, aby realizovali zmeny. Centrálnou témou projektov je ZMENA.
Nový produkt, nový zákazník, nová technológia – aj keć sú niektoré þasti priebehu
podobné, žiadne dva projekty nie sú rovnaké.
Úlohy sú rozsiahle a výrazne zosietené. Existujú závislosti medzi jednotlivými úlohami
a prostredím.
Zvládnutie úloh je možné iba spoloþným pôsobením viacerých organizaþných
jednotiek, príp. odborných disciplín.
Projekty majú pre zúþastnené organizaþné jednotky vysokú relevanciu, pre rutinné
úlohy projekty nie sú potrebné.
Keć sa požadovaná zmena zrealizuje, projekt už nie je potrebný. Projekt má de¿novaný
zaþiatok a jasný koniec.
Na základe novosti a komplexnosti sú projekty stále neistejšie, riskantnejšie a obsahujú
v sebe viacej konÀiktov ako normálna obchodná þinnosĢ.
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1.2 Kedy má projekt zmysel
Obsah pojmov „Projekt“ a „Projektový manažment“ zinﬂoval. Ktorú úlohu už nemožno označiť ako
„projekt“? Nevedie to iba k neprehľadnosti, ale aj k demotivácii, pretože plánovanie a dokumentácia má
zmysel pri komplexných zámeroch, nemá ale zmysel pri rutinných úlohách.
Metódy a postupy projektového manažmentu majú oprávnenie a sú užitočné vtedy, ak sa jedná o nové,
komplexné a významné úlohy, ktoré majú byť presadené do praxe prostredníctvom určitých zdrojov
v dohľadnom čase. Na to boli vyvinuté metódy a postupy.
Ak budeme tieto postupy používať pri každej normálnej úlohe, ktorá by sa dala ľahko vyriešiť v rámci
jedného oddelenia, narastá pracnosť a náklady a v organizácii klesá motivácia pracovníkov.
Preto majú mnohé podniky jasné predpisy, od akých merateľných veličín a komplexnosti zámerov sa
tieto úlohy riešia ako projekty a sú ako projekty plánované a riadené.

1.3 Komplexnosť projektov
Projekty sú v zásade komplexné, práve preto, že ide o zmenu. Projekty sa ale z viacerých hľadísk odlišujú:
v novosti zámeru, v náročnosti úloh, v špeciálnom know-how, ktoré je potrebné, alebo jednoducho v tom,
že má podnik nového zákazníka.
Vysoká komplexnosť má výrazný vplyv na projekt:
x narastá častosť konﬂiktov,
x potrebuje viac riadenia,
x narastá dĺžka a náklady
x projekt je potrebné viac riadiť, t.j. vedenie musí venovať viac starostlivosti a času všetkým
dôležitým aspektom projektu:
x výber a riadenie členov tímu,
x komunikácia so stakeholdrami,
x jasná deﬁnícia cieľov a
x dobré etablovanie riadenia projektu.
Dva dôležité rozmery, ktoré výrazne určujú kompexnosť projektov, sú jasnosť cieľov a adresáti
výsledkov projektu.

Jasnosť cieľov na začiatku projektov
Z rozličných dôvodov môže dôjsť k tomu, že v začiatočnej fáze projektu nie je možné zanalyzovať
všetky ciele projektu dostatočne jasne a deﬁnovať ich v merateľných veličinách.
Často k tomu dochádza pri použití nových technológií, pri novom spôsobe riešení alebo pri vývoji
nového produktu. Klasickým príkladom pre to sú aj výskumné a vývojové projekty.
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Interné alebo externé projekty
Ďalším dôležitým odlíšením je odlíšenie podľa konkrétneho zákazníka, prípadne využívateľa výsledkov
projektu. Projekty sa nehodia iba na spracovanie výsledkov pre jedného externého zákazníka, ale aj pre
komplexnejšie interné zámery:
x Procesy zmien v podniku
x Vypracovanie nových stratégií
x Štrukturálne zmeny
x Preniknutie na nové trhy
x atď.
Vyššia komplexnosť interných projektov spočíva v tom, že sa projekt týka interných stakeholderov,
niekedy aj celej organizácie. Títo stakeholderi sa budú pokúšať priamo ovplyvniť projekt a jeho výsledky.
Riziká a náročnosť interných projektov sú preto vyššie v porovnaní s projektmi u externých zákazníkov.

1.4 Projektový manažment
Projektový manažment zahŕňa v sebe plánovanie, delegovanie, kontrolu a riadenie všetkých aspektov
projektu. Projektový manažment nie je vývoj/výroba výsledkov/produktov daného projektu. Toto je
úlohou odborných členov tímu.

Manažment projektu sa zaoberá výlučne manažovaním projektu.

Známy „magický trojuholník“ projektového manažmentu označuje premenné, ktoré má daný projekt
riadiť:
Výkon

Čas

Náklady
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Z detailného hľadiska existuje šesť rozmerov, ktoré chce projektový manažment riadiť:
x Náklady: Aké vysoké budú náklady?
x Čas: Kedy bude projekt ukončený?
x Kvalita: Hodia sa produkty na plánovaný účel?
x Rozsah: Čo presne bude dodané a čo k tomu nepatrí?
x Riziko: Koľko rizika a aké riziko chceme akceptovať?
x Úžitok: Načo to vlastne robíme
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2. Organizácia projektu
rojekt je z časového hľadiska dočasná organizácia. Ako taký potrebuje jasné úlohy a zodpovednosti,
aby mohol byť projekt dobre riadený a mohol pracovať s orientáciou na cieľ.

P

Každý projekt je umiestnený v rámci existujúcej organizácie, často je časťou rozsiahlejšieho programu.
V ďalšej časti sa budeme orientovať na organizačnú štruktúru projektu.

2.1 Úlohy a zodpovednosti
Každá organizácia si vyvinula svoje tradície a pravidlá projektového manažmentu. Preto sa môžu aj
jednotlivé pojmy odlišovať. Nie je to problém, pokiaľ sú obsahy a zodpovednosti jasné.
Označenia jednotlivých úloh nie sú až také dôležité, dôležité je jasné priradenie zodpovednosti, jasné
hranice jednotlivých kompetencií a jasné cesty k cieľu.
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Sponzor/ Owner

Každý projekt potrebuje sponzora, rozhodovateĐa, ktorý je umiestnený
hierarchicky vysoko hore a má schopnosĢ presadiĢ svoje ciele, poskytnúĢ zdroje
a uskutoþniĢ strategické rozhodnutia.

Riadiaci výbor

ýasto podporuje sponzora projektu riadiaci výbor, ktorý pozostáva
z rozhodujúcich stakeholderov. Odporúþame, aby do tohto výboru boli zapojení aj
zástupcovia zákazníkov/užívateĐov alebo dodávateĐov.

Projektový manažér

Projektový manažér je zodpovedný za operatívne riadenie projektu „daily
business“. Je priamo podriadený sponzorovi. Osvedþilo sa menovaĢ za
projektového manažéra presne jednu osobu.

ýiastkový vedúci
projektu

Iba pri veĐmi veĐkých projektoch – smerné þíslo je viac ako 7 pracovných balíkov
(work packages) – môže byĢ nevyhnutné vytvoriĢ ešte jednu rovinu medzi
projektovým manažérom a work package lídrom. ýiastkoví vedúci projektu
preberajú veĐké, obsahovo súvisiace þasti projektu a riadia svojich Work Package
lídrov.

Work Package líder

Jednotliví work packages lídri sú riadení zodpovednou osobu, ktorá podáva
správy vedúcemu projektu a prijíma od neho príkazy. Work Package Leader
koordinuje práce svojich expertov, aby vyvíjali jednotlivé þiastkové produkty
projektu.

Základný tím

VeĐké projekty sa Đahko vymknú z rúk. Vedúci projektu vytvorí spolu s vedúcimi
základných balíkov (alebo s þiastkovými vedúcim projektu) základný tím, aby
bolo možné projekt plánovaĢ, riadiĢ a vyhodnocovaĢ.

Project Of¿ce

Project Of¿ce podporuje projektového manažéra vo všetkých úlohách, ktoré
sa týkajú administrácie a dokumentácie projektu, môže poskytovaĢ i štandardy
a nástroje.

Koordinaþné grémiá

Na úrovni podniku (nad projektom) môžu byĢ zriadené grémiá, ktoré môžu
rozhodnúĢ v prípade konÀiktu o prioritách a o zdrojoch.

Odborné grémiá

Pre urþité úlohy v projektoch (napr.: zmenový manažment, zabezpeþenie
kvality, …) môžu byĢ zriadené ćalšie grémiá.
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2.2 Projektový manažment je tímová práca
Práve preto, že projekty sú na to, aby spracovávali komplexné úlohy v spolupráci s rozličnými expertízami,
vyžaduje si projektový manažment tímovú prácu. Iba v prípade dobrej tímovej práce sa môžu skutočne
uplatniť výhody projektov a prinášajú vyššiu hodnotu v porovnaní s inými organizačnými formami.

Tímy, schopné spoločnej práce a efektívne tímy nevznikajú cez noc,
nevznikajú samy od seba a nevznikajú za každých okolností.

Sú potrebné určité podmienky, aby mal tím šancu – nie istotu – že sa stane High Performance Team:
x Úloha musí byť komplexná a dostatočne mnohovrstevná, aby na jej zvládnutie bola skutočne
potrebná tímová práca.
x Musia existovať jasné hranice tímu, t.j. členom tímu a okoliu musí byť jednoznačne jasné, kto je
v tíme a kto v tíme nie je.
x Tímu musí byť presne deﬁnovaný rozsah rozhodovacích kompetencií.
x Musí byť zabezpečená stabilita tímu na dlhší čas. Neustále zmeny ruinujú aj najlepší tím.
x Ciele majú byť deﬁnované, ale prostriedky na dosiahnutie cieľa majú byť v kompetencii konkrétneho tímu.
x Ciele majú byť stanovené motivujúco, ale nemajú preťažovať členov, v žiadnom prípade ale nemajú
pôsobiť demotivujúco.
x Tímy nemajú byť príliš veľké, prípadne musí byť vytvorený základný tím, ktorý skutočne môže
pracovať.
x V tíme je potrebná dobrá zmes najrozličnejších odborných schopností a sociálnych kompetencií.
x Do spôsobu projektovej práce je potrebné zaradiť veľa príležitostí, na základe ktorých členovia
tímu dostanú spätné hlásenie o svojich výsledkoch a o spôsobe svojej práce.
x Úspechy tímu musia patriť tímu a musia byť aj zodpovedajúco odmenené.
x Odporúčané cielené, ale tendenčne slobodné zaobchádzanie s informáciami pre členov tímu.
x V kritických fázach by mal byť pre projektového manažéra, ale aj pre tím prístupný externý poradca.
x Aj aj tím, ktorý spolupracuje predovšetkým virtuálne, musí mať príležitosť a potrebný čas na
priamy kontakt, aby si vyvinul spoločné normy a pravidlá správania.
x Veľmi dôležití sú skúsení vedúci projektu, ktorí vedia vytvoriť rovnováhu medzi svojou úlohou
ako riadiaci člen projektu na jednej strane a ako spolupracovník s inými riadiacimi pracovníkmi na
strane druhej.
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Hlavná úloha spočíva v integrácii rozdielov. Teda ako sa z odlišných schopností, uhlov pohľadu a záujmov
vyvinie tím so spoločnými cieľmi:

2.3 Projektový manažment je riadenie
Projektový manažment nie je iba majstrovské používanie plánovacích nástrojov. Projekt je dynamický
a veľmi labilný útvar. Okrem oﬁciálneho príkazu môžu na projekt vplývať informačné obavy a očakávania
zákazníka, dôležitých stakeholderov vo vlastnej organizácii, členov tímu a ich riadiacich pracovníkov.
A v neposlednej miere aj vlastné záujmy projektového manažéra.
Takáto situácia potrebuje riadenie!

Projektový manažér je dočasný riadiaci pracovník.

Počas projektu je jeho úlohou vytvárať rovnováhu v sieti vzťahov a záujmov v rámci projektu a okolo
projektu. Umenie spočíva v nájdení tejto rovnováhy tak, aby sa jeho tím mohol koncentrovať na úlohy
a aby bolo možné stanovené ciele dosiahnuť bez toho, aby sa stratil nevyhnutný kontakt s organizáciou.
Väčšinou sú pracovníci, ktorí pracujú radi a často na projektoch i tak vysoko motivovaní. Bez
vysoko motivovaných členov tímu by bolo iba ťažko možné projekt dokončiť. Vysoké riziko a vysoké
nebezpečenstvo konﬂiktov v rámci projektov vedie veľmi rýchlo ku demotivácii.

Motivácia
Pre projektového manažéra a členov tímu pôsobí obzvlášť demotivačne porušenie hore uvedených
pravidiel (viď: Projektový manažment je tímová práca). Veľkou motiváciou pre projekt je už aj to, že zo
strany organizácie a jej riadiacich pracovníkov sú rešpektované vlastné zákonitosti tímovej práce a pre
projekt sú dobre zabezpečené podmienky. Jednoducho postačuje už aj nedemotivácia!
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2.4 Projektový manažment je manažment konﬂiktov
Riadiť projekt bez konﬂiktov nie je možné. Preto je teda lepšie, vôbec sa o to nepokúšať.
Metódy a postupy, vyvinuté v projektovom manažmente, nepomáhajú iba pri dosiahnutí cieľov a pri
štrukturovaní práce, sú to aj vynikajúce metódy na analyzovanie konﬂiktov, na ich predchádzanie a na
ich riešenie.
Starostlivé a presné vysvetlenie zadania a deﬁnícia cieľa môže už dopredu predísť mnohým vážnym
bodom a konﬂiktom. Dobré plánovanie aktivít a zdrojov včas rozozná problémy, dobrá analýza
prostredia a dobre etablovaný informačný systém projektu prispievajú k tomu, aby nedošlo k veľkým
nedorozumeniam.
V kritických fázach projektu vo fáze štartu, pri míľnikoch a správach, ale aj na záver projektu sa osvedčilo
prizvať externých moderátorov a poradcov.
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3. Štart projektu
a začiatku projektu je väčšinou určitá možnosť, ako napr. dopyt zákazníka, určitá myšlienka alebo
nevyhnutnosť. Tieto si ale vyžadujú viaceré aktivity, aby bolo možné túto možnosť alebo myšlienku
konkretizovať alebo deﬁnovať do takej miery, aby sa dala presadiť do praxe s orientáciou na cieľ.
Štartovacia fáza projektu je preto taká dôležitá preto, lebo sa tu vytvárajú základy pre celý projekt.
Skoro všetky problémy, ktoré vzniknú v neskoršom priebehu projektu tu majú svoje príčiny. Všetko, čo
sa tu prehliadne alebo ostane nejasné, sa neskôr s istotou vypomstí. Okrem toho sa chyby na začiatku
projektu odstraňujú oveľa ľahšie a šetrnejšie, ako v jeho neskorších fázach.

N

Teda platí železné pravidlo:
Investovanie času na začiatku pomáha ušetriť celkový čas projektu.

Po prvom bríﬁngu, ktorý spočíva často iba na myšlienke alebo dopyte zákazníka, ide o to, túto myšlienku
dobre premyslieť, preveriť jej predpoklady, podmienky a zvláštnosti a vyjasniť všetko, čo je ešte „mäkké“,
neúplné a nejasné. Zadanie projektu a ciele projektu musia byť nielen jasné, všetci zúčastnení ich musia
chápať tým istým spôsobom a zdieľať ich. Individuálne „obrazy“ o projekte a jeho výsledkoch sa musia
zjednotiť.
Na konci tohto procesu majú mať projektový manažér a centrálni členovia tímu konkrétne predstavu
o tom, čo je potrebné v projekte urobiť a majú mať hrubú predstavu o tom, ako to chcú dosiahnuť.
Sponzor projektu, zákazníci/ objednávateľ a najdôležitejší stakeholderi by si mali byť istí, že plánované
výsledky (produkty) chcú mať za takýchto podmienok.
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3.1 Workshop na deﬁnovanie projektu
Odporúčame hneď na začiatku zorganizovať workshop na deﬁnovanie projektu. Cieľom tohto workshopu
je vytvorenie spoločného chápania projektu, jeho cieľov a rizík a dosiahnutie konsenzu v podstatných
bodoch. (COMMITMENT).
Na tomto workshope sa majú zúčastniť SPONZOR, PROJEKTOVÝ MANAŽÉR, členovia RIADIACEHO
VÝBORU, prípadne aj ZÁSTUPCOVIA ZÁKAZNÍKA a členovia budúceho ZÁKLADNÉHO TÍMU. Predovšetkým
pri veľkých projektoch, ale aj pri priekopníckych projektoch sa osvedčilo externé moderovanie.
V náväznosti na tento workshop môže vedúci projektu ešte lepšie spoločne so základným tímom
vypracovať detaily a deﬁníciu projektu a pripraviť ju na predloženie a schválenie sponzorom projektu
(Re-Brieﬁng).

3.2 Ciele projektu
Cieľ nie je nič iné, ako stav v budúcnosti, ktorý sme si predsavzali v myšlienkach. Toto sa často zamieňa
s „úlohami“ – úlohy možno odvodiť od cieľov, ciele sú ale vždy popisom stavu!
Formulácia cieľov projektu sa má vzťahovať na všetkých šesť rozmerov, ktoré je potrebné v rámci
daného projektu riadiť:
1. Rozsah: Čo presne sa vyrába/vyvíja? Čo k tomu patrí a čo k tomu nepatrí?
2. Kvalita: Aký účel majú výsledky plniť? V akej kvalite má byť výsledok dodaný? Akými kritériami
to možno merať?
3. Čas: Kedy bude projekt ukončený? Kedy majú byť dosiahnuté čiastkové ciele? Kedy budú
k dispozícii čiastkové výsledky?
4. Náklady: Aké vysoké majú byť náklady? Aké tolerancie existujú?
5. Riziko: Koľko rizika a aké riziko chceme akceptovať? Aké hranice nesmú byť prekročené?
6. Úžitok: Aký úžitok má projekt priniesť? Ako vyzerá akceptovateľný Business Case?
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Formulácia cieľa stanovuje projektu dôležité smerovanie. Pritom často dochádza k chybám, ktoré neskôr
môžu ohroziť úspech projektu. Pri formulácii cieľa je potrebné zohľadniť nasledovné aspekty: dobré ciele
majú určité vlastnosti, pre ktoré je vynikajúcou pomôckou na pripomenutie SMART.
Dobre deﬁnované ciele sú …

Špeciﬁcké
Merateľné
Akceptovateľné
Realistické
Termínované
Ciele sú hierarchické
Pri veľkých projektoch je výhodné vytvorenie cieľových hierarchií. Pod tým sa chápe postupné
rozčlenenie celkových cieľov na detailné jednotlivé ciele. Tým sa preklenie priepasť medzi strategickými
celkovými cieľmi projektu na jednej strane a merateľnými detailnými cieľmi na strane druhej. Pritom je
treba dbať obzvlášť na to, aby nižšie ciele nekonkurovali vyšším cieľom a celkovým cieľom.

Stanovenie priority cieľov
Pri dosahovaní cieľov je možné stanoviť rozličné stupne. Stanovenie priority cieľov objasňuje, kde
sa nachádzajú najdôležitejšie ťažiská projektu. A pri priebežnom riadení projektu to pomáha, aby sa
nezabudlo na najpodstatnejšie veci.
Pre stanovenie prioritných cieľov je užitočné rozdelenie podľa nasledovnej schémy:

MUST – musí byť bezdpodmienečne dosiahnutý
SHOULD – má byť dosiahnutý
COULD – môže byť dosiahnutý
WON’T – nie je cieľom projektu
Obe prvé kategórie (MUST a SHOULD) majú byť deﬁnované tak, aby ich bolo možné v projekte dosiahnuť.
Pri vymedzení rozsahu a kvality výsledkov projektu je obzvlášť užitočná kategória WON’T : „čo určite
k projektu nepatrí?“

Ciele sú špeciﬁcké
Ciele musia byť formulované čo najkonkrétnejšie a najnázornejšie. Príliš všeobecné a nepresné
formulácie nie sú jednoznačné ani atraktívne. O čo všeobecnejšie je formulovaný cieľ, o to menej je
možné ho dosiahnuť.
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Ciele sú merateľné
Ciele musia byť stanovené tak, aby bolo možné ich jednoznačne merať, príp. pozorovať. Inak nie je
možné stanoviť dosiahnutie cieľa. Je potrebné objasniť si aj merané veličiny a kritéria.

Ciele sú motivujúce a realistické
Ciele majú byť deﬁnované tak, aby boli motivujúce a dosiahnuteľné. Nestanovujte teda žiadne nerealistické
ciele. Nerealistické ciele sú rovnako demotivujúce ako príliš jednoduché ciele. Ako pravidlo platí, že šanca
dosiahnutia cieľa sa pohybuje okolo 50%. Užitočné je aj odvodenie čiastkových cieľov, ktoré je možné
dosiahnuť v kratších odstupoch. Takto možno postupovať krok za krokom od jedného čiastkového cieľa
k ďalšiemu.

Ciele sú akceptované
Najlepšie ciele nezmôžu nič, ak si ich neosvoja, t.j. ak ich neakceptujú centrálni aktéri, predovšetkým
tí, ktorí ich majú zrealizovať.
Práve pri projektoch, v rámci ktorých spolupracujú rôzne oddelenia a podniky, dochádza často k rozdielu
medzi individuálnymi cieľmi jednotlivých aktérov a cieľmi projektu. Konﬂikty v súvislosti s cieľmi musí
vedúci projektu aktívne a včas vysvetliť.
Tak isto je dôležité, aby sa do formulácie cieľov projektu nezahrnulo iba vecné prostredie a úlohy, ale aj
sociálne prostredie zúčastnených osôb (kto sú zákazníci, aké osoby projekt ovplyvňujú atď.).

Vedúci projektu musí zabezpečiť, aby všetky osoby, ktoré sú zúčastnené na projekte,
mali rovnakú „vnútornú predstavu“ o cieľoch projektu.
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3.3 Analýza prostredia a informácií o projekte
Úspech projektov silne závisí od toho, ako sa darí komunikovať s prostredím projektu a aké dobré sú
vzťahy s prostredím projektu. Na získanie prehľadu o relevantnom prostredí, aby bolo možné získať
dôležitých stakeholderov projektu, slúži analýza prostredia.

Analýza prostredia
Hneď na začiatku projektu, po objasnení základných rysov projektu a jeho cieľov, by sa mala ešte pred
prvým plánovaním zrealizovať analýza prostredia.
Ak to nie je inak možné, môže to urobiť vedúci projektu, oveľa lepšie je ale v každom prípade, ak túto
analýzu uskutoční spolu so základným tímom. Výsledky sú kvalitatívne lepšie a sú aj úplnejšie.
Dôležité je, aby sa analýzy uskutočnili vo viacerých od seba oddelených krokoch:
1. Vymenovanie všetkých stakeholderov a skupín stakeholderov, aj tých, ktorí nie sú priamo zahrnutí
do projektu.
2. Vyhodnotenie každej jednotlivej skupiny/ osoby v závislosti od toho, aký veľký vplyv má na
úspech projektu. Napr. pomocou stupnice od 0 (žiaden vplyv) po 5 (veľmi vysoký vplyv)
3. Vyhodnotenie každej jednotlivej skupiny/ osoby podľa jej postoja/ názoru na projekt. Napr.
pomocou stupnice (+) pozitívny, (~) ambivalentný, (0) neutrálny, (-) negatívny.
4. Vymenovanie všetkých pozitívnych a negatívnych očakávaní (očakávaní príp. obáv), ktoré môžu
mať na projekt vplyv. Ak nie sú známe, možno použiť i predpoklady.
5. Diskusia a stanovenie konkrétnych aktivít a opatrení pre každú skupinu prostredia.

Prostredie

Vplyv na úspech Postoj k projektu
0…5
-/~/0/+

Očakávanie (+) príp. obava (-)

Obchodné vedenie

4

~

(-) prekročenie nákladov

Zákazník

2

+

(+) dobrá cena

Výroba

5

-

(-) tlak na cenu

Dodávateľ A

3

+

(+) viac zákaziek

…

…

…

…

Opatrenia

Príklad na výsledok analýzy prostredia

Na základe výsledkov analýzy prostredia je možno oveľa lepšie plánovať konkrétne opatrenia. Okrem
toho sa objasní, či prostredie projekt akceptuje, ako ho akceptuje a prostredníctvom akých aktivít je
možné u jednotlivých cieľových skupín udržať úroveň akceptácie alebo akceptáciu zvýšiť. Taktiež je
možné včas rozoznať problémy.

Informácie o projekte
Na základe výsledkov analýzy prostredia možno veľmi rýchlo zistiť potrebu informovanosti jednotlivých
stakeholderov a skupín stakeholderov.
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Opatrné a predvídavé plánovanie komunikácie, týkajúcej sa projektu, často pomáha predchádzať
nedorozumeniam a rozporom.
Základné otázky komunikačného manažmentu môžu byť:
x Kto musí byť o čom a do akej miery informovaný?
x Aké obsahy sú obzvlášť dôležité?
x Ako musí byť informácia pre rozličné skupiny spracovaná?
x Aký druh komunikácie, aké média sú vhodné?
x Od koho máme akú informáciu získať?
x Kto by mal s kým o projekte hovoriť?
Okrem plánovaných spôsobov podávania správ sa veľmi jasne ukáže, ako sa má nasmerovať komunikácia
v projekte a v prostredí projektu.
Dobrý projektový marketing nepomáha iba správnemu umiestneniu projektu a dosiahnutiu a podpore
cieľov projektu. Pozitívny dojem projektu pôsobí spätne aj na projekt tým, že posilňuje členov tímu
a motivuje ich.

3.4 Vytvorenie riadiacich prostriedkov
Pokrok v projekte musí byť kontrolovaný počas celého jeho priebehu a o pokroku musia byť podávané
správy, aby bolo možné na jednotlivých úrovniach – podnikový manažment, sponzor, projektový manažér,
Work Package Leader – uskutočniť nevyhnutné rozhodnutia a zabezpečiť dosiahnutie cieľa – teda aby
bolo možné projekt skutočne riadiť.
Na to je potrebné vytvoriť niektoré riadiace prostriedky. Ak sú už v podniku pre jednotlivé prvky
vytvorené štandardy a postupy , možno ich prebrať a prispôsobiť.
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K nástrojom riadenia projektu, ktoré je potrebné k tejto fáze stanoviť, patria:
1. Časovo viazané správy o pokroku v projekte, ich intervaly sú stanovené v závislosti od komplexnosti
a od dĺžky projektu. Napr. týždenné správy Work Package projektovému manažérovi, mesačné
projektové správy sponzorovi/ riadiacemu výboru.
2. Správy o pokroku projektu, viazané na udalosť, tieto sa podávajú iba vtedy, ak dôjde k určitej
udalosti. Napr. míľnikové správy alebo Review v jednotlivých fázach projektu.
3. Stratégia manažmentu kvality: Vytvorenie postupov a objasnenie kompetencií pre všetky
aktivity, ktoré zabezpečujú, že výsledky projektu a čiastkové výsledky zodpovedajú deﬁnovaným
požiadavkám kvality. Odporúčame zriadenie centrálneho registra kvality, v ktorom sa budú
registrovať všetky aktivity, týkajúce sa kvality (audity, Reviews, inšpekcie) a všetky preberania
produktov.
4. Stratégia manažmentu rizík: Vytvorenie postupov a objasnenie kompetencií pre všetky aktivity,
ktoré zabezpečujú, že riziká projektu budú včas identiﬁkované, analyzované, riešené a bude
sa o nich komunikovať. Odporúčame zriadenie centrálneho registra rizík, v ktorom sa budú
dokumentovať všetky riziká a ich riešenie.
5. Stratégia manažmentu zmien: Jeden z najväčších problémov v projektoch je „skrytá“ zmena
cieľov a požiadaviek na produkt. Veľký význam má stanovenie postupov a kompetencií pre
všetky aktivity, ktoré zabezpečujú, že zmeny deﬁnovaných produktov a čiastkových produktov
budú výlučne plánované a zodpovedajúco schválené. Je potrebné tiež stanoviť, kde a ako budú
archivované prípadné predchádzajúce verzie zmenených produktov.
6. Issue Management: Táto stratégia upravuje, ako sa bude zaobchádzať s otvorenými otázkami
a problémami projektu. Ako sa majú o nich podávať správy, ako sa budú analyzovať a vyhodnocovať.
Po akú hranicu naliehavosti a následkov rozhoduje jednotlivá hierarchická úroveň v projekte. Kedy
je potrebné body/ problémy predostrieť manažmentu?

3.5 Deﬁnícia projektu
V deﬁnícii projektu sú základy projektu zhrnuté v jednom dokumente alebo v súbore jednotlivých
dokumentov. Táto deﬁnícia projektu má v jednotlivých organizáciách a metodológiách rozličné označenia.
Nezávisle od toho, aké označenie je vo vašom podniku bežné, dôležitá je existencia základného
dokumentu, ktorý zhŕňa v sebe štartovacie podmienky konkrétneho projektu.
Deﬁnícia projektu by mohla vyzerať napríklad nasledovne:
x Väčšinou sa jedná o relatívne krátky dokument s rozsahom 5-15 strán.
x Typické obsahy:
1. Zhrnutie manažmentu
2. Pozadie, podnet
3. Predpoklady a závislosti
4. Ciele, výsledky, úžitok
5. Čiastkové projekty/ pracovné balíky, míľniky, cieľové termíny
6. Organizácia projektu, zodpovednosti
7. Dôležité zdroje, podmienky, rozpočty
8. Kontrola pokroku, podávanie správ
9. Manažment kvality, manažment rizík a Issue manažment
10. Komunikácia projektu, marketing projektu
20
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x Zodpovednosť za spracovanie: Projektový manažér
x Rozhodnutie: objednávateľ (príp. s riadiacim výborom)
x Základ pre celkovú aktivitu v rámci projektu, podlieha manažmentu zmien
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4. Plánovanie projektu
fektívny projektový manažment si vyžaduje efektívne plánovanie, pretože bez plánovania nie je
možné riadenie. Vytvorením realistických plánov sa vytvorí základňa pre priebežnú kontrolu pokroku.

E

Plánovanie celkového projektu je pre projektový tím dobrou možnosťou na predbežné premyslenie
priebehu projektu vopred. Možno tým zabrániť tomu, aby sa zabudlo na jednotlivé opatrenia alebo aby
tieto opatrenia neboli uskutočnené dvakrát. Možno tak zistiť potenciálne nebezpečenstvá a šance.
Až po vytvorení plánu celkového projektu možno realisticky odhadnúť dĺžku projektu, náklady projektu
a dosiahnuteľnosť cieľov. Plány sú teda centrálnym prvkom projektovej dokumentácie a zadania projektu.

4.1 Plán štruktúry objektov
Plán štruktúry objektov vychádza z koncového produktu (Deliverable) projektu a predstavuje centrálny podklad
pre všetky ďalšie plány aktivít. Centrálnou základnou otázkou je: „Z čoho pozostáva koncový produkt?“
V pláne štruktúry objektov sa koncový produkt rozdelí na svoje čiastkové produkty, komponenty a plne
sa vymenuje. Výsledkom je vymenovanie všetkých čiastkových produktov, z ktorých koncový produkt
pozostáva. Niekedy tento plán existuje už na začiatku projektu ako špeciﬁkácia (detailná požiadavka
zákazníka) alebo bol vypracovaný v rámci predprojektu.
Po tom, čo sa zanalyzovali všetky čiastkové produkty (súčasti, konštrukčné skupiny, komponenty), možno
ešte raz preveriť zloženie projekčného tímu a dôležité predpoklady. Bežné otázky sú:
x Disponuje tím všetkými potrebnými schopnosťami?
x Má podnik všetky potrebné vedomosti a technológie?
x Je potrebné dokupovať výkony, určité časti?
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4.2 Plán štruktúry projektu
Základom plánu štruktúry projektu je systematické zaznamenanie všetkých úloh, ktoré bude projekt
obsahovať. Primárne tu teda ide o otázku: „Čo všetko je potrebné urobiť?“. Až keď sa to objasní, možno
na tieto úlohy nadstavbovo hodnotiť výkony a termíny (čas) a potreby (zdroje a náklady).
Plán štruktúry projektu (alebo aj: Work Breakdown Structure) je …
x Členenie celkovej úlohy na plánovateľné a kontrolovateľné čiastkové úlohy (pracovné balíky alebo
Tasks).
x Prehľadné zobrazenie celkových projektových aktivít
x Štruktúra, ktorá platí pre celkový projekt a je základom pre nasledovné aktivity manažmentu:
plánovanie termínov, rozdelenie úloh, plánovanie personálu, plánovanie nákladov.
Pri vypracovaní plánu štruktúry projektu sú možné dva odlišné postupy: Top-Down alebo Bottom-Up.

Metóda Top-Down pozostáva z nasledovných krokov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pomenovanie celkového projektu (najvyššia úroveň plánu štruktúry projektu)
výber vhodného kritéria členenia pre 2. úroveň
rozčlenenie celkového projektu na čiastkové projekty / Work Packages
vymenovanie všetkých úloh 2. úrovne
výber najvhodnejších kritérií členenia pre každý prvok 2. úrovne
ďalšie rozčlenenie úloh až na plánovateľné a kontrolovateľné pracovné balíky/ Tasks. Tento
proces rozdelenia končí vtedy, ak aktivita dosiahla rozumnú veľkosť, ktorú možno charakterizovať
nasledovne:
a. možno uskutočniť odhad nákladov
b. možno vypracovať rozpočet
c. úlohu možno jednoznačne priradiť jednej osobe, jednej dodávateľskej ﬁrme alebo jednej
skupine osôb.
7. Zadanie numerického kódu každej úlohe.

Pri metóde Bottom-Up je postup nasledovný:
1. V prvom kroku sa uskutoční vymenovanie všetkých úloh, ktoré je potrebné v projekte urobiť –
nezávisle od hierarchickej úrovne (napr. prostredníctvom brainstormingu v skupinách)
2. Analýza vzťahov pomocou otázky: čo je časťou čoho?
3. Výstavba a vytvorenie štruktúry projektu v hierarchickej forme
4. Doplnenie chýbajúcich, ale potrebných úloh
5. Vyškrtnutie dvojitých úloh
6. Priradenie číselného kódu
Pozor, často sa zabúda na Aktivity projektového manažmentu. Preto dochádza k nerealistickým
odhadom času a nákladov. Aktivity projektového manažmentu sú časťou projektu, preto ich treba
zohľadniť v pláne štruktúry projektu. K tomu patria aj aktivity manažmentu kvality, manažmentu rizík,
manažmentu zmien a informačného manažmentu.
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Plán štruktúry projektu

CieĐ projektu

1. úroveĖ

2. úroveĖ

3. úroveĖ

Aktivita
1

Aktivita
2

Aktivita
3

Pracovný balík
1.1

Pracovný balík
2.1

Pracovný balík
3.1

Pracovný balík
1.2

Pracovný balík
2.2

Pracovný balík
3.2

Aktivita
4

Pracovný balík
4.1

Pracovný balík
3.3

Plán štruktúry projektu slúži aj na preverenie konečného stanovenia organizácie projektu. Tu sa
môžu ešte vynoriť otázky a potreby, ktoré sa celkom na začiatku vôbec nedali predpokladať. Možno
je treba ešte jednotlivé pracovné balíky po detailnej analýze lepšie rozdeliť? Niektoré možno prípadne
spojiť? Sú jednotlivé časti také komplexné, že by mal byť vytvorený samostatný čiastkový projekt? Tieto
nevyhnutné zmeny menia aj organizáciu projektu.

4.3 Plán jednotlivých fáz projektu
Až po úplnom vypracovaní plánu štruktúry projektu sa zaoberáme vecnými logickými/obsahovými
a tým aj časovými závislosťami. Ktorá aktivita vyplýva z ktorej? Aký pracovný balík poskytuje výsledky,
na ktoré sa viažu nasledovné aktivity? V tomto kroku ešte neodhadujeme pracnosť alebo nestanovujeme
termíny, ide o otázku „čo príde ako prvé, čo potom, čo potom, …“?
O plánoch projektu existuje jedna zlomyseľná veta: „Plánovanie nahradzuje náhodu omylom“. Aby sa
tak nestalo, odporúčame plánovať projekt po fázach: celkový projekt sa rozdelí na viaceré veľké fázy.
Bežné sú:
1. Deﬁnícia projektu
2. Štart projektu
3. Viaceré fázy projektového manažmentu
4. Záver projektu
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V rámci celého projektu sa hrubo naplánuje priebeh projektu a projekt z časového hľadiska, do detailov
sa plánuje iba nasledujúca fáza. Tým sa predíde aj zbytočnej pracnosti v súvislosti s čisto virtuálnymi
plánmi.

Míľniky a prechody fáz
Pre lepšiu názornosť projektov v ňom míľniky označujú prechody jednotlivých fáz, teda koniec jednej
fázy a začiatok ďalšej fázy. Míľnik je jasne deﬁnovaná udalosť špeciálneho významu v priebehu projektu
a je viditeľný aj pre celú organizáciu projektu. Míľnik, alebo aj prechod z jednej fázy na ďalšiu, sa preto
používa aj na kontrolu pokroku: Je vždy podnetom pre
x Review /správu/ o doterajšom priebehu projektu,
x kontrolu cieľov,
x prognózu a plánovanie ďalších krokov,
x Update zmien, rizík a otvorených bodov,
x Vyhodnotenie doterajších skúseností (Lessens Learned).
Pri veľkých významných míľnikoch je ich dosiahnutie aj dôvodom na oslavu.

4.4 Plánovanie priebehu a termínov
Pre plánovanie priebehu projektu a termínov projektu existuje nielen veľké množstvo rozličných metód,
ale aj nespočetné množstvo plánovacích techník a nástrojov. Rozhodujúci význam má zvolenie správnej
metódy a správnej formy zobrazenia.
Nie každý projekt potrebuje vypracované sieťové plány, ktoré je možné udržiavať iba s podporou
softvéru. Často postačujú jednoduché zoznamy termínov alebo stĺpcové harmonogramy. Aký rozsah
plánovania je pre konkrétny projekt primeraný?

Časový harmonogram

Jednoduchý zoznam úloh a ich pokrok v súvislosti s časom

Zoznam termínov

Zoznam úloh s koncovými termínmi pre každú úlohu, okrem toho pevné termíny

Stĺpcový harmonogram
Zosietený stĺpcový
harmonogram
Sieťový plán

Zoznam úloh, termín štartu každej úlohy, koncový termín každej úlohy a jej
trvanie, pevné termíny
Zoznam úloh, dĺžka každej úlohy, so závislosťami medzi jednotlivými úlohami,
pevné termíny projektu
Zoznam úloh, dĺžka každej úlohy, všetky logické závislosti medzi jednotlivými
úlohami, ﬁxné termíny projektu

Tieto metódy plánovania termínov sú kompaktibilné smerom zdola nahor, t.z. harmonogramy, ktoré
sa nachádzajú v zozname hore, sú obsiahnuté v harmonogramoch, ktoré sa nachádzajú pod nimi. Zo
sieťového plánu možno odvodiť všetky ostatné plány, nedá sa to ale opačne.
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Stĺpcový harmonogram (Ganttov-diagram)
Stĺpcový harmonogram slúži na graﬁcké zobrazenie procesov (úloh) a udalostí (termínov) v prehľadnej
forme.
Ku tomu sú tu vymenované všetky procesy (pracovné balíky, úlohy) a udalosti, ako pevné termíny
alebo míľniky, je tu odhadnutá dĺžka každého procesu a sú stanovené jednotlivé termíny štartu a konca.
Na časovej osi sa zaznamenávajú jednotlivé plánované hodnoty vo forme stĺpcov. Dĺžka stĺpca
reprezentuje dobu jednotlivých pracovných balíkov. Na základe toho je bezprostredne viditeľné časové
prekrytie.
þ.

1. štvr.
Názov þinnosti

1

1. zadanie projektu

2

2. analýza súþasného stavu

3

2.1 plánovanie analýzy
súþasného stavu

4

2.2 zisĢovanie údajov súþ.
stav

5

2.3 vyhodnotenie údajov
súþ. stavu

6

3. koncept požad. stavu

7

3.1 zisĢovanie potreby

8

3.2 vyhodnotenie údajov
o potrebe

9

3.3 vypracovanie þiastkovej
správy

jan

febr

2. štvr.
marec

apr

máj

3. štvr.
jún

júl

aug

4. štvr.
sept

okt

nov

… …

Príklad zosieteného stĺpcového diagramu (implementovaný v účtovníctve a v počít. systéme)
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Zosietený stĺpcový harmonogram (Zosietený Ganttov diagram)
Pri zosietenom stĺpcovom harmonograme sa normálny stĺpcový harmonogram rozšíri tak, že sa na ňom
zobrazia závislosti medzi úlohami podľa druhu a času. Vyznačením závislostí medzi úlohami sa zviditeľní
kritická cesta a možné časové rezervy.
Keď sa v zosietenom stĺpcovom harmonograme všetky závislosti, má rovnaký informačný obsah
ako sieťový plán. Ak je ale graﬁcky zobrazené zosietenie stĺpcov veľmi husté, čitateľnosť takéhoto
harmonogramu výrazne klesá.
þ.

1. štvr.
Názov þinnosti

1

1. zadanie projektu

2

2. analýza súþasného stavu

3

2.1 plánovanie analýzy
súþasného stavu

4

2.2 zisĢovanie údajov
súþasného stavu

5

2.3 vyhodnotenie údajov
súþasného stavu

6

3. koncept požad. stavu

7

3.1 zisĢovanie potreby

8

3.2 vyhodnotenie údajov
o potrebe

9

3.3 vypracovanie þiastkovej
správy

jan

febr

2. štvr.
marec

apr

máj

3. štvr.
jún

júl

aug

4. štvr.
sept

okt

nov

dec

Príklad zosieteného stĺpcového harmonogramu
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Sieťový plán
Sieťový plán slúži na zobrazenie priebehu projektu na základe poradia úloh, ktoré je treba realizovať
a ich vzájomnej závislosti. Lehoty a termíny sú vyjadrené počítačovo /pomocou software/. Na základe
toho možno zistiť kritickú cestu a časové rezervy.
Predovšetkým pri vysoko komplexných a dlhotrvajúcich projektoch odporúčame zobrazenie formou
sieťového plánu. Jeho náročnosť je ale oveľa vyššia a bez softvéru ho nie je možné zvládnuť.
Výrez zo sieťového plánu

Progettazione
circuiti
NavrhnúĢ design

Creazione
base
VytvoriĢdistinta
kusovník

ZabezpeþiĢ
dielce
Ordine
componenti

2

B - 10

12

12

B - 20

14

14

B - 30

28

2

10

12

12

2

14

14

14

28

Emissione richiesta
sviluppo

PripraviĢ objednávku

Progettazione
alloggiamenti

SkonštruovaĢ zariadenie

Costruzione
alloggiamenti

RealizovaĢ zariadenie

0

A - 10

2

2

A - 20

22

28

A - 30

63

0

2

2

8

20

28

28

35

63

Vzťahy v rámci usporiadania
Medzi jednotlivými procesmi/pracovnými balíkmi existujú rozličné vzťahy usporiadania. Štyri možné
vzťahy sú:
1. Vzťah nasledovania, vzťah koniec-začiatok
Koniec procesu 1 je predpokladom pre začiatok procesu 2.
Príklad: Koniec montážnych prác je predpokladom pre začiatok uvedenia do prevádzky.
2. Začiatočná postupnosť, vzťah začiatok-začiatok
Začiatok procesu 1 je predpokladom pre začiatok procesu 2
Príklad: Začiatok programovania je predpokladom pre začiatok prác na dokumentácii.
3. Koncová následnosť, vzťah koniec-koniec
Koniec procesu 1 je predpokladom pre koniec procesu 2
Príklad: Koniec montáže je predpokladom pre koniec upratovacích prác:
4. Skoková následnosť, vzťah začiatok-koniec
Začiatok procesu 1 je predpokladom pre koniec procesu 2
Príklad: Začiatok užívania vykurovania je predpokladom pre koniec vykurovacieho provizória.
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4.5 Kritická cesta
Pri zosietenom stĺpcovom harmonograme a pri sieťovom pláne sa pri časovej analýze pre každý proces
stanovujú dva extrémne body.
Pri výpočte smerom dopredu. Od začiatku projektu sa pre každý proces stanovuje najskôr možný
začiatok a najskôr možný bod ukončenia. Z toho vyplynie najskôr možný termín dokončenia projektu.
Následne sa vo výpočte zozadu, teda od konca projektu ku začiatku projektu, vypočíta najneskôr
povolený termín pre jednotlivé procesy.
Pretože jednotlivé procesy (pracovné balíky) vykazujú odlišnú dĺžku a závislosti, vyplývajú z nich
časové rezervy pre každý pracovný balík.
Kritická cesta je teda postupný sled procesov, ktoré nemajú žiadnu časovú rezervu. T.z., že každá
pracovná odchýlka má pri týchto pracovných balíkoch priamy vplyv na koncový termín projektu.
A prečo je kritická cesta taká významná?
1. Ak na základe zadaných pevných termínov vyplynie čisto matematicky negatívna celková časová
rezerva, tieto procesy sa označia ako nadmieru kritické. To upozorňuje na to, kde sa musí v projekte
ušetriť čas.
2. Pri plánovaní zdrojov a pri sledovaní rizika majú tie procesy /pracovné balíky/, ktoré sa nachádzajú
na kritickej ceste, absolútnu prednosť!
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4.6 Plánovanie zdrojov
Cieľom plánovania zdrojov je plánovanie a zobrazenie všetkých nasadených prostriedkov
a spolupracovníkov na projekte v časovom priebehu. Potrebné osoby a nasadené prostriedky sa priraďujú
pracovným balíkom (procesom).
V súvislosti s celým projektom i v súvislosti s každým pracovným balíkom, príp. s každým procesom,
vyvstávajú pri plánovaní zdrojov nasledovné otázky:
x Ktoré osoby a ktoré nasadené prostriedky sú nevyhnutné?
x Koľko zdrojov bude potrebných?
x Kedy budú tieto zdroje potrebné?

Postup pri plánovaní zdrojov
V zásade sú pri plánovaní zdrojov dôležité tri kroky, ktoré sa musia plánovať interaktívne:
1. Zistenie potreby
Najprv sa odhadne pracovná náročnosť na základe skúseností. Odhad musí byť čo možno
najpresnejší, inak je celkové plánovanie iba iluzórne. Na plánovanú dobu procesu je možné teda
stanoviť nevyhnutnú potrebu osôb/nasadených prostriedkov na konkrétny proces/pracovný balík:
potreba = náročnosť/čas.
Pritom sa predpokladá konštantné nasadenie počas celkovej doby procesu. Ak nie sú rozdiely
v nasadení zdrojov zanedbateľné, musí sa proces rozčleniť.
V tomto kroku je veľmi nápomocné, ak sú v podniku dokumentované a sú k dispozícii skúsenosti
z iných projektov. Predovšetkým pri nasadení personálu odporúčame opatrnosť. Možný postup,
akým sa dá dôjsť k realistickému odhadu, je požiadať osoby, zodpovedné za pracovný balík, o tri
odhady: o optimistický, o pesimistický a o realistický.
2. Zistenie a zobrazenie proﬁlu potreby
Proﬁl potreby zobrazuje graﬁcky a tabuľkovo potrebu na časovej osi. Pretože pre každý proces/
každý pracovný balík je z plánovania termínov známa časová poloha, pre každý zdroj je možné
stanoviť plány potreby, a to tak, že množstevné jednotky nasadeného prostriedku, prislúchajúce
každej časovej jednotke, sa vo všetkých procesoch projektu spočítajú.
3. Analýza disponibility
Na základe porovnania potreby s dostupnosťou možno zistiť prebytok alebo nedostatok
daného zdroja už vo fáze plánovania a prípadne je možné ho vyrovnať. V tomto kroku nejde iba
o nasadenie personálu, ale aj o využitie zariadení, napr. testovacieho prostredia, aj tieto môžu byť
nedostatkové.
V prípade nadmerného zaťaženia personálu a iných zdrojov sú v praxi primárne k dispozícii dva
optimalizačné kroky:
Vyváženie potreby: Prostredníctvom presunu procesov a využitím časových rezerv (> 0), sa plán
pokúsi o vyrovnanie špičiek a hĺbok v proﬁle potreby. Ak sa po tomto opatrení aj ďalej vyskytujú
prekročenia, musia sa tieto problémy vyriešiť konkrétne prostredníctvom zvýšenia rezerv, výmeny
technológie, zásahom do logiky výstavby, musia sa upraviť, príp. jednoducho akceptovať.
Optimalizácia s obmedzenou disponibilitou: Ak nie je možné zmeniť dostupnosť zdrojov, často
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musí dôjsť k predĺženiu doby projektu. Ak predĺženie doby projektu nie je možné akceptovať, musí
sa tento problém vyriešiť prostredníctvom nákupu externých výkonov alebo prostredníctvom
technologických opatrení (zmeny priebehu, vyššie riziko, atď.).

4.7 Zadanie projektu
Ukončením plánovania projektu je vytvorený základ pre riadenie a pre úspešnú realizáciu projektu.
Plány projektu doplňujú deﬁníciu projektu a poskytujú koncept na realizáciu. Plány projektu podliehajú,
tak ako i deﬁnícia projektu, plánovanému riadeniu zmien, manažmentu zmien.
Pre tento súbor informácií majú rozličné metodológie projektového manažmentu aj rozličné označenia,
ako napr. “hlavná dokumentácia projektu“ alebo „charta projektu“. Nezávisle od pomenovania, až teraz
je zadanie projektu skutočne objasnené a jeho realizácia môže začať.
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5. Riadenie projektu
od pojmom riadenie projektu sú zhrnuté všetky aktivity, ktoré sa používajú vo fázach realizácie
projektu, aby bolo možné projekt čo najlepšie riadiť smerom k dohodnutým cieľom.
Pre projekt existuje jasné zadanie, ktoré je schválené sponzorom (interný objednávateľ). Celkový
projekt je naplánovaný v hrubých rysoch a pevné termíny sú objasnené. V ideálnom prípade realizácia
projektu rozdelená do viacerých fáz a detailne je naplánovaná prvá fáza manažmentu.

P

5.1 Pokrok projektu
V rámci jednej fázy riadi projektový manažér prácu tak, aby sa dosiahli ciele tejto konkrétnej fázy.
V menších projektoch projektový manažér sám preberá a riadi pracovné balíky, pri väčších projektoch
bude mať pre každý pracovný balík členov tímu, ktorí budú za tento balík zodpovední.
Podkladom na to sú pracovné kroky, stanovené v pláne fáz a v pláne priebehu. Základná otázka pri
riadení pokroku projektu je:

„V akom vzťahu je projekt v porovnaní s plánmi?“
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Aby bolo možné začať s prípadnými opravnými opatreniami, potrebuje projektový manažment jasné
a deﬁnované spôsoby podávania správ:

Pravidelné správy o stave
Pracovníci, zodpovední za pracovný balík (príp. aj čiastkoví vedúci projektu) informujú projektového
manažéra o aktuálnom stave pracovných balíkov v pravidelných, časovo viazaných správach o pokroku
(alebo: správach o stave).
Tak isto je dohodnuté, že projektový manažér v pravidelných intervaloch, ktoré sa dohodnú na začiatku,
bude predkladať sponzorovi a príp. riadiacemu výboru správy o pokroku v projekte.
Intervaly pravidelných správ o stave budú v začiatočných a konečných fázach projektu kratšie ako
v menej kritických fázach v strede projektu.

Správy o stave, viazané na okolnosti
Za špeciálnych okolností, ako je dokončenie dôležitých pracovných balíkov, pri výskyte závažných
otvorených bodov, ktoré môžu byť rozhodujúce pre riziká alebo pri preberaní čiastkových produktov/
čiastkových výsledkov sa vypracúvajú správy o pokroku projektu (správy o stave), viazané na okolnosti
a predkladajú sa osobe, ktorá má v rámci projektu rozhodovacie právomoci.

Výzvy pre projektového manažéra
Riadenie projektu vo fáze manažmentu je veľkou výzvou pre projektového manažéra:
x Projektový manažér zabezpečuje, aby sa realizovali aktivity, naplánované v rámci manažmentu
kvality, manažmentu rizík, manažmentu zmien a Issue manažmentu a aby výsledky boli
dokumentované.
x Pri odchýlkach uskutoční opravné opatrenia – tam, kde je to možné, vždy spoločne s projektovým
tímom. Deleguje osobu, zodpovednú za pracovné balíky alebo ich riadi sám.
x Ak náročnosť a/alebo naliehavosť odchýlky prekračuje jeho kompetencie, presúva rozhodnutie
na sponzora projektu (a, ak je zriadený, na riadiaci výbor). Pripravuje toto rozhodnutie s popisom
a s analýzou problému a predkladá odporúčanie rozhodnutia.
x Pripravuje prechody z jednej fázy na druhú, príp. míľniky a podáva správy o výsledkoch sponzorovi.

Mítingy členov tímu
Práve míľniky a prechody z jednej fázy na ďalšiu sa vynikajúco hodia na organizovanie mítingu
s projekčným tímom (pri väčších projektoch: so základným tímom).
V tejto súvislosti je potrebné v závislosti od okolností a projektu nájsť správny rozsah:
Na jednej strane potrebuje tím na to, aby dobre pracoval, pravidelné mítingy face-to-face /osobné
stretnutia/.
Na druhej strane sa príliš časté mítingy považujú za záťaž a „za krádež času“. Predovšetkým
v medzinárodných projektových tímoch sa mítingy členov tímu organizujú veľmi ťažko a ťažko sa
ﬁnancujú.
Môžu sa tu využiť alternatívne metódy, ako napr. projektové noviny, projektové stránky alebo
videokonferencie.
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5.2 Detailné plánovanie nasledovnej fázy
Keď je projekt dobre štrukturovaný na jednotlivé fázy, potom je blížiaci sa koniec jednej fázy správnym
časom na to, aby sme sa zaoberali detailným plánovaním nasledujúcej fázy.
Takto možno zahrnúť do detailných plánov rýchlo aktuálny vývoj a prípadne nevyhnutné úpravy
a opatrenia (napr. zrýchlenie, vyššie použitie zdrojov, zapojenie externej organizácie, atď.).
Detailné plány sa potom stávajú realistickejšími a vážnejšími, a preto sa aj ľahšie akceptujú. Pretože nie
je nič škodlivejšie ako plán, ktorý “s mihnutím oka“ zmizne v zásuvke.
To poskytuje tímu príležitosť nanovo preveriť základy a podmienky projektu. Zmenené rámcové
podmienky alebo nové technológie možno takto rýchlejšie integrovať a takto možno zachovať úžitok
projektu.

5.3 Manažment rizík
Každý projekt skrýva v sebe vždy riziká.

Riziká projektu, t.j. potenciálne výsledky s dôsledkom na ciele projektu,
je potrebné identiﬁkovať, vyhodnotiť a následne riadiť.

Pritom sa osvedčilo súvislé vedenie registra rizík, do ktorého všetci členovia tímu zaznamenávajú
identiﬁkované riziká. Tu sa dokumentujú aj následné kroky analýzy, plánovania a implementácie.
Projekt je dynamickým útvarom, preto ani riziká nezostávajú statické. Menia sa a vznikajú nové riziká.
Je potrebné dbať na to, aby boli riziká pravidelne preverované a aktualizované.

Identiﬁkácia rizík
Už vo fáze štartu projektu pri deﬁnícii projektu sa identiﬁkujú všetky riziká, ktoré sú s projektom
spojené. Ak je to potrebné, možno ich klasiﬁkovať podľa stanovených kritérií (napr.: riziká technológie,
riziká zákazníka, prostredia, atď.).
Každopádne ale by mali byť včasné varovné signály, ktoré naznačujú možnosť rizika, vnímané
a zaznamenané.
Tak isto by mal byť stanovený RISK-OWNER, teda osoba, ktorá je zodpovedná za pozorovanie a za
manažment rizík.
Najlepšie je, ak sú tieto riziká ihneď, ešte pred ich vyhodnotením, zaznamenané do registra rizík.

Vyhodnotenie rizík
V ďalšom kroku sa najprv všetky identiﬁkované riziká jednotlivo vyhodnotia a následne sa stanoví
celková rizikovosť projektu.
V rizikovej politike organizácie je stanovené, aký rozsah rizika je akceptovateľný a aký v tejto organizácii
už nie je tolerovaný. Pri prekročení tejto hranice je potrebné v každom prípade žiadať odsúhlasenie so
sponzorom projektu, príp. s riadiacim výborom.
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Na vyhodnotenie rizík existujú rozličné metódy. Tu sú dva príklady:
Analýza očakávanej peňažnej hodnoty
Pre každé jednotlivé riziko sa určí pravdepodobnosť, že riziko nastane (napr.: 30%). Následne sa
v peňažnej hodnote odhadne následok v prípade, že riziko sa naplní (napr. 10.000,-). Z toho vyplynie
matematicky očakávaná hodnota ( v tomto prípade: 3.000,-).
Takto veľmi rýchlo vznikne prehľad o jednotlivých rizikách a celková rizikovosť projektu.
Riziko

Pravdepodobnosť

Následok (€)

Očakávaná hodnota (€)

1

60%

20.000

12.000

2

30%

13.000

3.900

3

10%

4.000

400

Celkové riziko

Očakávaná peňažná hodnota

16.300

Príklad: Analýza očakávanej peňažnej hodnoty

Matrica pravdepodobnosti - následkov
Každé riziko je hodnotené podľa dvoch kritérií:
1. Aká vysoká je pravdepodobnosť, že dôjde k riziku?
2. Aké veľké sú následky na ciele projektu?
Z toho vyplýva matrica vážnosti daného rizika.
Pravdepodobnosť
Následok

Nízke

Stredné

Vysoké

Vysoké

vysoké riziko

Stredné

stredné riziko

vysoké riziko

vysoké riziko

nízke riziko

nízke riziko

stredné riziko

Nízke

neakceptovateľné riziko neakceptovateľné riziko

Príklad pre matricu pravdepodobnosti – následku.
V prípade neakceptovateľnej rizikovosti projektu (riziková politika podniku) je potrebné projekt prerušiť
alebo začať za úplne nových podmienok. Väčšinou je dobré, prostredníctvom jednotlivých predprojektov
objasniť, príp. vytvoriť základné predpoklady ešte skôr, ako sa s projektom opäť začne.

Plánovanie zaobchádzania s rizikami
V nadväznosti na vyhodnotenie sa plánujú odpovede na riziko. Niektorým je možno predísť tak, že
sa uskutočnia zásadné zmeny – až po prerušenie projektu. Niektoré možno na základe zodpovedajúcej
prípravy redukovať, pre niektoré sa vypracuje stratégia Fall-Back a niektoré sa budú musieť akceptovať.
Pri plánovaní sa musí stanoviť osoba, ktorá bude zodpovedná za manažment rizík, ak sa tak už nestalo.
Nemusí to byť stále projektový manažér. Musí sa tak isto rozhodnúť o rizikovom rozpočte.
36

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Implementácia riešenia rizík
Risk Owner rozhodne o plánovanom riešení rizika a aktivity a výsledky dokumentuje v registri rizík.
Každé riešenie rizika má svoje následky! Aj po vyriešení rizika môže ostať zvyškové riziko alebo môžu
v súvislosti s tým vzniknúť nové riziká /sekundárne riziká/. Tieto je potrebné riešiť tak, ako každé iné
riziko.

5.4

Manažment kvality

Úlohou manažmentu kvality je zabezpečiť, aby sa produkty daného projektu hodili pre plánovaný účel
a aby sa skutočne v priebehu projektu uskutočňovala stála kontrola vhodnosti.
Na základe očakávaní zákazníkov sa v deﬁnícii projektu a v zadaní projektu deﬁnujú výkonnostné
znaky a špeciﬁcké vlastnosti, ktoré má vykazovať koncový produkt.

Dosiahnutie týchto kvalitatívnych cieľov je potrebné plánovať a riadiť.

Aj tu opäť pomáha centrálny register kvality, do ktorého majú byť zaznamenané všetky plány kvality,
všetky aktivity, súvisiace s kvalitou a všetky výsledky. Súčasťou registra kvality sú taktiež preberacie
protokoly.

Plánovanie kvality
Kritériá kvality sú pri plánovaní kvality odvodené z očakávaní interného zákazníka alebo externých
zákazníkov/ objednávateľa. Tieto kritériá musia byť stanovené a formulované tak, aby ich bolo možné
pozorovať a/alebo merať.
K tomu patria aj vytvorenie a dokumentovanie kritérií pre prevzatie koncového produktu, príp. aj pre
tie čiastkové produkty, ktoré majú byť v priebehu projektu prevzaté.
Pre obe kritériá je účelné, ak sa stanovia priority a tolerancie.
Po stanovení kritérií kvality a kritérií prevzatia je dôležité stanovenie kontrolných metód (napr.: testy,
inšpekcie, prieskum, pilotné pokusy, konzultácie, …) a zodpovednosť za realizáciu kontroly kvality.
Prípadne sa musí tiež stanoviť, aké vedomosti a skúsenosti musí mať kontrolór.
Pri plánovaní priebehu a zdrojov neslobodno tiež zabudnúť, že aktivity, súvisiace s kontrolou kvality, si
vyžadujú čas a spôsobujú náklady.

Riadenie kvality
Riadenie kvality zahŕňa všetky aktivity, ktoré sú určené a plánované na dosiahnutie kvalitatívnych
cieľov. Sú to všetky aktivity na kontrolu kvality (viď kontrolné metódy), ale aj všetky aktivity, ktoré sú
potrebné na odstránenie príčin nedostatočných výsledkov.
Plánované aktivity realizujú príslušní kontrolóri v plánovaných termínoch prostredníctvom stanovených
skúšobných metód
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Dokumentácia kvality zahŕňa všetky aktivity a výsledky kontrol kvality a dokumentáciu prevzatia
produktov a čiastkových produktov.

5.5 Manažment zmien
Jedno z najväčších nebezpečenstiev v projekte sú neplánované, „zakrádajúce sa“ zmeny na všetkých
rovinách projektových cieľov. Často vedú k neriešiteľnému chaosu už počas projektu, s istotou ale k nemu
dôjde na konci projektu pri poslednom preberaní, príp. pri odovzdávaní výsledkov.

Pri manažmente zmien nejde o to, aby sme zabránili každej zmene.
Ide oveľa viac o to, aby zmeny, ktoré môžu mať vplyv na plánované
hodnoty projektu (náklady, rozsah, kvalita, trvanie, riziko, úžitok),
boli systematicky a kontrolovane riadené.

Na to je potrebný cielený konﬁguračný manažment a manažment zmien, ktorý sa vykonáva ako
priebežná úloha počas celého projektu.
Cielené zmeny je možné posudzovať iba na základe porovnania s etablovaným a stanoveným StatusQuo, so základnou líniou (baseline). V zadaní projektu je deﬁnovaná základná línia pre ciele projektu
(napr..: kvalita koncového produktu alebo: rozsah produktu alebo: náklady projektu). Tieto základy môžu
byť zmenené iba na základe plánu a zmena musí byť schválená.
Predpokladom na to je zaznamenanie konﬁguračných dátových súborov, ktoré stanovujú základnú
líniu – teda východiskové a vzťahové konﬁgurácie. Všetky zmeny v priebehu projektu, ktoré by mohli
tieto konﬁgurácie zmeniť, podliehajú manažmentu zmien.
Zodpovednosti
Pre manažment zmien musia byť stanovené jasné a jednoznačne identiﬁkovateľné zodpovednosti, tak
isto napomáha aj stanovenie tolerancií. Malé zmeny v jednotlivých pracovných balíkoch môžu po určitú
hranicu spadať do zodpovednosti projektového manažéra. Zmeny, ktoré túto hranicu prekračujú alebo
zmeny vo fázach manažmentu, musia byť postúpené na sponzora/riadiaci výbor.
Tu odporúčame vytvorenie registra zmien /issue register/, v ktorom sú zaznamenané všetky želania
zmien a sú v ňom dokumentované kroky pri ich riešení.
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Pri riešení zmien sa osvedčil nasledovný postup:
1. Zaznamenanie zmeny, napr. členom tímu alebo projektovým manažérom
2. Preverenie zmeny projektovým manažérom spolu s expertom
3. Návrh konania od projektového manažéra
4. Rozhodnutie sponzorom/riadiacim výborom
5. Implementácia projektovým manažérom
Každá schválená zmena mení základnú líniu, preto musí byť zmenená konﬁguračný súbor Odteraz platí
nová verzia východiskovej základne. Predchádzajúca verzia musí byť bezpečne archivovaná.
Následné aktivity
A každá schválená zmena spôsobuje náklady, vyvoláva dôsledky na plány a rizikovosť projektu. Preto
sa na ňu musia napojiť nasledovné aktivity:
x Kontrola a aktualizácia plánov projektu
x Identiﬁkácia a analýza rizík
x Aktualizácia nákladov projektu, ak nebol na konkrétnu zmenu zriadený vlastný rozpočet

5.6 Issue manažment
Každý projekt prináša vo svojom priebehu so sebou na denné svetlo „otvorené body“ a problémy
(Issues). Často sú celkom malé, nedôležité a možno objasniť jedným telefonátom. Niekedy sú to ale
včasné varovné signály pre riziká, ktoré sa navaľujú. Alebo sú to poslovia väčších zmien, ktoré je potrebné
systematicky riešiť.
Preto je výhodou, ak sa issues (otvorené body a problémy) riešia tak isto, ako otázky zmien. Tu postačuje
zoznam issue Register pre oba účely.
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Zodpovednosť za riešenie otvorených bodov a problémov musí byť jasná. Bežne je to projektový
manažér, ktorý rozhoduje o tom, ktoré z malých problémov majú byť vyriešené ihneď a informatívne, a s
ktorými je potrebné zaoberať sa bližšie.
Na to má viaceré možnosti:
1. Otvorené body, ktoré poukazujú na riziko, sú zaznamenané do registra rizík a riešené ďalej ako
riziko
2. Otvorené body, ktoré vedú pravdepodobne ku väčšej zmene, sa zaznamenajú v issue registri
a riešia sa ako zmena
3. Všetky ostatné otvorené body (žiadne riziká a žiadne zmeny), ktoré nie je možné riešiť ihneď, sa
zaznamenajú tiež do Issue Registra, aby sa nestratili a aby ich bolo možné vyriešiť ihneď, ako to
bude možné.

5.7 Riadenie projektového tímu
Pri téme projektový manažment sú v popredí väčšinou metódy a procesy. Nemožno sa čudovať, ide
predsa o komplexné a riskantné zámery, ktoré je potrebné plánovať s veľkou starostlivosťou a je potrebné
ich riadiť.
Väčšiu mieru inovatívnosti, väčšiu kapacitu problémov a kvalitu nadobúdajú projekty ale vtedy, ak tím
napriek svojej heterogénnosti dobre spolupracuje. A na to je potrebné dobré vedenie.
Dobré vedenie projektu sa môže spoľahnúť iba zriedka na nástroje, ktoré sú riadiacim pracovníkom
k dispozícii. Väčšinou sú členovia tímu hierarchicky svojim vedúcim pracovníkom v odboroch a oddeleniach
podniku podriadení. Pri externých členoch tímu, napr. ak na projekte spolupracujú dodávatelia, vôbec nie
sú členovia z jednej organizácie.
Základnou otázkou projektového manažéra v projekčnom tíme je, ako rozličných členov so svojimi
rozličnými vedomosťami, záujmami a uhlami pohľadu zainteresuje na spoločnom konaní. Projektový
manažér je tu „advokátom cieľa“ a nikdy by nemal stratiť zo svojho zorného uhla túto základnú otázku:

„Čo potrebuje môj tím, aby mohol dobre pracovať?“.

Nástroje projektového manažmentu pomáhajú objasniť ciele, objasniť úlohy a zodpovednosti, ale
pritom aj stanoviť pravidlá hry a kooperácie. Najdôležitejšie úlohy projektového manažéra sú …
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1. Vytvoriť, zachovať a ak je nevyhnutné – aj aktívne obraňovať dobré podmienky pre tímovú prácu
(viď kapitolu „Projektový manažment je tímová práca“).
2. Poskytnúť svojmu tímu veľa možností, aby so svojím tímom spolupracovali v osobnom kontakte
a v každom prípade sa so svojím tímom deliť o úspechy.
3. Pre seba samého nájsť rovnováhu medzi úlohou vedúceho pracovníka v projekte a spolupracovníka
pod iným vedúcim pracovníkom na jednej úrovni a neprepadnúť na jednu z týchto dvoch strán.

5.8 Manažment prostredia projektu
Projektový manažment nie je iba používanie metód a tímová práca. Projektový manažment je –
a toto je jedna z úloh manažmentu – predovšetkým komunikácia. Komunikácia, spracovanie konﬂiktov
a vyjednávanie sú činnosti projektového manažéra, ktoré majú za úlohu sformovať celkové prostredie
projektu aktívne v zmysle projektu.
Prostredie v podstate rozhoduje o tom, či bude projekt úspešný alebo nie. Aj po ukončení projektu platí:
Výsledky môžu byť vynikajúce, ale keď sa správa o úspechu nedostane do správnych uší – k zákazníkovi,
sponzorom, ku predstaveným, ku dodávateľom, atď., nevie o tom nikto.
Analýza prostredia a návrh informačného systému projektu vytvárajú dobrú základňu pre vytvorenie
vzťahov s prostredím. Práve pri dlhých a komplexných projektoch sa často menia podmienky, preto je
potrebné túto základňu stále preverovať.

Komunikácia nesmie byť iba plánovaná, je potrebné dostatočne a cielene
komunikovať aj vtedy, ak je časový tlak a pracovný tlak vysoký.
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6. Ukončenie projektu
Účelom ukončenia projektu je odovzdanie produktov projektu zákazníkovi, príp. užívateľovi, zabezpečenie
výsledkov projektu a skúseností (Lessons Learned) a projekt jasne pre všetkých zúčastnených ukončiť.
Tým sa zdroje projektu opäť uvoľnia.
Aj predčasný koniec projektu (prerušenie projektu) sa musí uskutočniť jasne a musí byť zodpovedajúco
zdokumentovaný. Aj tu je potrebné zabezpečiť čiastkové produkty a výsledky, aby sa napr. neskôr mohli
využiť pre iný projekt. Tu sú skúsenosti, ktoré je potrebné vyhodnotiť a zabezpečiť, aby boli organizácii
k dispozícii. A aj tu platí, je potrebné stanoviť jasný koniec, aby sa energia a kapacity opäť uvoľnili.

6.1 Prevzatie a odovzdanie produktov
Výsledky/ produkty projektu je potrebné riadne prebrať a odovzdať. Už počas priebehu projektu
boli možno niektoré čiastkové produkty prevzaté a odovzdané zákazníkom/ užívateľom. Musia o tom
existovať preberacie protokoly.
Na konci projektu je potrebné ešte raz skontrolovať, či sa uskutočnili všetky aktivity manažmentu
kvality - (audity, inšpekcie…), či boli o tom vyhotovené protokoly a či produkty spĺňajú dohodnuté
kvalitatívne očakávania.
Všetky dokumentované zmeny produktov sa dôsledne preveria, či boli schválené a akceptované podľa
pravidiel manažmentu zmien.
Produkty sa odovzdávajú zákazníkom/ užívateľom. V prípadoch, keď je to nutné, sa pripravia príslušné
zmluvné úpravy, napr. servisné zmluvy alebo dohody o údržbe.

6.2 Otvorené body
Každý – aj ten najlepší projekt – má na konci projektu ešte „otvorené body“ (issues). V tejto fáze sa
skontrolujú a zanalyzujú všetky zozbierané otvorené body (issue register):
x Ktoré sú také dôležité, že sa ešte musia riešiť?
x Ktoré otvorené body je potrebné ešte splniť?
x Kto preberie zodpovednosť za riešenie zvyšných otvorených bodov po konci projektu?
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Z otvorených bodov vyplynú často podnety a je nevyhnutné ich intenzívnejšie spracovať, aj keď tieto
body sami neohrozujú úspech projektu.
Je výhodou, ak projektový tím vypracuje odporúčania na ďalšie spracovanie, ktoré sa uskutoční mimo
projektu. Napr. odporúčanie na vytvorenie následného projektu k určitej téme alebo začiatok štúdie
uskutočniteľnosti alebo projekt na vývoj určitej technológie.

6.3 Lessons Learned
Každý projekt poskytuje rad poznatkov, ktoré nesúvisia priamo s vyvíjanými produktmi/výsledkami.
Tieto skúsenosti a poznatky majú neoceniteľnú hodnotu pre nasledujúce projekty a pre organizáciu.
Napriek tomu sa veľmi často strácajú.
Dôležitá je dokumentácia a sprístupnenie skúseností konkrétneho projektu, pomáha to zachovaniu
a stupňovaniu konkurencieschopnosti organizácie. Tieto poznatky môžu byť veľmi odlišné, napr.:
x Skúsenosť metódami odhadu na stanovenie hodnoty projektu
x Skúsenosti s dodávateľmi
x Skúsenosti s použitou metodológiou projektového manažmentu
x Poznatky o skutočných nákladoch za jednotlivé aktivity
x Poznatky o konkrétnych použitých technológiách
x Hodnotenie formulárov a procesov

6.4 Vyhodnotenie projektu
V jadre táto úloha spočíva v porovnaní želaného a skutočného stavu výsledkov a udalostí projektu
s cieľmi, deﬁnovanými na začiatku projektu vo všetkých šiestich rozmeroch: náklady, čas, kvalita, rozsah,
riziko a úžitok.

Ide o to, aby sa stanovilo, aký úspešný alebo neúspešný tento projekt bol.

V následnom vyhodnotení projektu sa nemá uskutočniť porovnanie plánovaného a realizovaného, ale
má ísť o analýzu a hodnotenie, ako napr. analýza a zdôvodnenie odchýlok.
Ku hodnoteniu projektu patria aj zobrazenie a hodnotenie priebehu projektu a dôležitých udalostí, ako
napr. zmeny v zadaní a zmeny cieľov, zmeny podmienok a zmeny základných predpokladov.
Časťou hodnotenia projektu je aj hodnotenie výkonu projektového tímu.
Nakoniec by sa malo uskutočniť aj vyhodnotenie projektového manažmentu, metód, nástrojov
a procesov.
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6.5 Záverečný workshop
Mnoho prác, ktoré je potrebné urobiť pri záverečnej fáze projektu, je možné vybaviť ako samostatnú
prácu alebo v rámci malého subtímu, tak ako napr. kontrola preberacích protokolov a dokumentov
o kvalite. Pre všetky tie úlohy, ktoré majú silný hodnotiaci charakter, je ale lepšou voľbou práve záverečný
workshop.

Cieľom záverečného workshopu je spoločné, formálne ukončenie projektu.

Tak, ako starostlivo sa projekt naštartoval, taký dôraz by sa mal klásť aj na ukončenie projektu. Kvalita
riešenia ešte otvorených bodov, zhrnutie a vyhodnotenie Lessons Learned a záverečné vyhodnotenie
projektu má výrazne vyššiu kvalitu, ak tu spolupôsobia rozličné uhly pohľadu interdisciplinárneho tímu.
Aspoň na časti záverečného workshopu by sa mali zúčastniť SPONZOR (interný objednávateľ) a členovia
riadiaceho výboru. S ich uhlom pohľadu je spojená aj analýza výsledkov a hodnotenie úspechu. Okrem
toho sa zlepšuje nielen odovzdanie následných aktivít (napr. otvorených bodov) v organizácii, uľahčuje
to aj diskusiu o Lessons Learned a postúpenie odporúčaní projekčného tímu.

6.6 Záverečná správa
Záverečná správa projektu je v podstate posledná správa o stave zo strany vedúceho projektu.
V podstate ide o porovnanie dosiahnutých výsledkov projektu so zadaním projektu, zostavenie všetkých
záverečných dokumentov a následné vyhodnotenie projektu.
Bežné obsahy záverečnej správy sú:
x Súhrnná správa projektového manažéra
x Vyhodnotenie úžitku projektu (Business Case)
x Vyhodnotenie cieľov projektu
x Vyhodnotenie výkonu tímu
x Vyhodnotenie výsledkov / produktov projektu
x Dokumentácia kvality
x Preberacia a odovzdávacia dokumentácia
x Odchýlky v špeciﬁkácii (zmeny)
x Otvorené body a odporúčania pre následné aktivity
x Správa o skúsenostiach (Lessons Learned)
Ako prílohy sa odporúčajú dokumenty zo zadania projektu a pôvodné plány.
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6.7 Párty
Predovšetkým pri veľkých a strategicky dôležitých projektoch je vhodné
zorganizovať na záver projektu event pre projektový marketing. Môže to byť
výhodou, pretože tu je možnosť predstaviť výsledky projektu širšej internej
a externej verejnosti.
Ale odhliadnuc od marketingu projektu a nezávisle od záverečného workshopu
je tiež dôležité urobiť niečo pre projekčný tím. Projekty sú rizikom a stresom nie
iba pre organizáciu, ale aj pre všetkých spolupracovníkov na projekte.
Preto je oveľa dôležitejšie osláviť dosiahnuté úspechy so všetkými tými, ktorí
na nich spolupôsobili! Každá organizácia má svoje vlastné tradície, forma, akou
sa oslavuje, nie je taká dôležitá.
Ale dôležité je osláviť to!
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7. Ďalšie informácie
SPPR - Spoločnosť pre projektové riadenie:
Porovnanie viacerých softwérov – nástrojov:

http://www.sppr.sk
http://www.klambauer.info/pms.pdf

7.1 Nástroje
Existuje veľké množstvo rozličných softwerových ponúk. Pred ich použitím je potrebná presná analýza
potrieb. Tu je iba malý výber:
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Achievo:

http://www.achievo.org

Activity Manager:

http://www.jfbrazeau.fr

AirToDo:

http://airtodo.sourceforge.net

Clarity:

http://www.clarity.com

dotProject:

http://www.dotproject.net

Gantt Project:

http://ganttproject.biz

Microsoft Projekt:

http://ofﬁce.microsoft.com/project

Microtool:

http://www.microtool.de

Open Workbench:

http://www.openworkbench.ch

Projectory:

http://projectory.sourceforge.net

Projectplace:

http://www.projectplace.de

Rapla:

http://rapla.sourceforge.net

XPlanner:

http://www.xplanner.org
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7.2 Zdroje
Frank Boos / Barbara Heitger: Kunst oder Technik? Der Projektmanager als sozialer Architekt
Richard J. Hackman: Leading Teams. Setting the Stage for great Performances
Peter Heintel / Ewald E. Krainz: Projektmanagment. Eine Antwort auf die Hierarchiekrise?
The IBM Business School: Principles of Project Management
Alfred Janes / Michael Schulte-Derne: Entwicklung und Irritation einer hierarchiegeprägten
Unternehmenskultur durch hoch integriertes Projektmanagement
OGC: Manging successful Projects with PRINCE2
Gerold Patzak / Günther Rattay: Projektmanagement. Leitfaden zum Management von Projekten,
Projektportfolios und projektorientierten Unternehmen
SPPR: Slovenký Výkladový slovník projektového riadenia
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