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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zaoberá uplatnením techník projektového manažmentu pri 

plánovaní projektu vo vybranej firme. Popisuje, ktoré nástroje z teórie projektového 

manažmentu a  sieťovej analýzy sú východiskami pre plánovanie projektu a zavádza ich 

do skutočného  prostredia  na konkrétny projekt. Práca obsahuje návrhy na zlepšenie 

realizácie projektu z hľadiska minimalizácie jeho časovej realizácie, nákladov a použitia 

zdrojov. 

 

Abstract 

Bachelor's thesis deals with the application of project management techniques within 

project planning in a selected company. It describes the tools of project management 

theory and network analysis in managing a project and implements them to real 

environment for a specific project. The thesis contains suggestions that improve  project 

implementation  in terms of minimising execution time, costs and use of resources. 
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ÚVOD 

 

 V dnešnej dobe sa s termínom projekt stretávame na každom kroku. Toto slovo 

sa za posledné roky včlenilo do každej oblasti nášho profesionálneho, ale aj osobného 

života. Či už si to uvedomujeme alebo nie, určitý projekt nás sprevádza pri našich 

každodenných aktivitách. Bežne mu rozumieme ako plánovanie dosiahnutia  

konkrétneho cieľa a jeho následné uskutočnenie. Všetko sa snažíme dôkladne navrhnúť, 

aby naše myšlienky boli čo najlepšie zrealizované, za čo najrýchlejší čas a najmenej 

finančných zdrojov. Preto vytvárame projekty, ktoré nám pomáhajú dosiahnuť 

naplánovaného cieľa tým najefektívnejším spôsobom.  

 Bakalárska práca sa predovšetkým zaoberá plánovaním konkrétneho projektu za 

pomoci vybraných techník projektového manažmentu. Projektový manažment pomáha 

dodávať informácie pre riadenie, kontrolovanie a usporiadanie činností, ktoré sa 

v danom projekte vyskytujú. Vhodným výberom a uplatnením nástrojov môžeme určiť 

a ovplyvňovať celkový čas realizácie projektu, jeho nákladov a použitých zdrojov. Pri 

každom riadení projektu môže byť analýza tohto typu veľmi užitočná, pretože nám 

poskytuje dôležité informácie pre naše rozhodovanie. Proces rozhodovania, výber 

správnych krokov pri plánovaní a realizovaní projektu, kombinácia vhodných nástrojov, 

zároveň aj vytváranie finančného plánu, patrí spoločne do projektového manažmentu, 

v dnešnom svete veľmi často používaného termínu ekonomického charakteru. 

 Projekt, ktorý je použitý pri spracovaní práce je zákazkou firmy TECO- Ing. Ján 

Králik. Firma sa zaoberá predajom a inštaláciou bezpečnostných systémov. Tým sa 

myslia najmä priemyselné televízie, kamerové a poplašné systémy, montáž alarmov a 

iné zabezpečovacie prvky. Firma má mnoho skúseností v danej oblasti z dlhoročnej 

praxe, už 20 rokov na slovenskom trhu. Realizáciu a vytvorenie projektov má vo svojej 

každodennej činnosti a preto poskytuje kvalitný a odborný podklad.  

 Práca sa zaoberá využitím techník projektového manažmentu spolu s metódami 

sieťovej analýzy pre riadenie projektu bezpečnostného systému a to konkrétne inštalácie 

kamerového a poplašného systému od firmy TECO pre vybraný objekt. Výsledkom je 

návrh na optimalizáciu projektu z hľadiska minimalizácie časovej a nákladovej 

náročnosti jeho realizácie a logické usporiadanie dostupných zdrojov. 
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VYMEDZENIE PROBLÉMU A CIELE PRÁCE 

 

 Stanoveným cieľom bakalárskej práce je návrh na zefektívnenie realizácie 

projektu zaoberajúceho sa inštaláciou  bezpečnostného systému v konkrétnom objekte. 

K dosiahnutiu cieľa je projekt plánovaný z hľadiska časovej a nákladovej náročnosti 

spolu s využitím dostupných zdrojov za pomoci vybraných techník  projektového 

manažmentu a sieťovej analýzy.     

 Teoretické východiská približujú teóriu projektového manažmentu a sieťovej 

analýzy. V projektovom manažmente sú definované základné pojmy ako projektový 

trojimperatív, fázy projektu, manažment a jeho nástroje. V rámci teórie grafov je 

zhrnutá sieťová analýza, ktorá z nej  vychádza,  sieťový  graf a  metódy sieťovej 

analýzy, ktoré budeme pri riadení projektu využívať. Následne je popísaný softwarový 

nástroj Microsoft Project, ktorý riadenie priamo podporuje a uľahčuje. 

  V časti, kde je analyzovaná a ukázaná súčasná situácia problému, je predstavená 

firma TECO a skúmaný projekt. Firma pracuje s projektmi, ktoré poskytuje ako službu 

v oblasti bezpečnostných systémov. Problém však nastáva pri realizácii samotných 

systémov, kde nastávajú chyby, ktoré spôsobujú odďaľovanie termínov ukončenia a 

zvyšovanie pracovných nákladov. Úlohou je identifikácia kritických činností a teda 

kritickej cesty v sieťovom grafe projektu a ich následné logické usporiadanie, aby 

výsledok bol čo najefektívnejší a realizácia čo najkratšia. S tým priamo súvisí aj 

riadenie dostupných zdrojov, ktorých vhodné prerozdelenie môže situáciu ešte vylepšiť.  

Cieľom v nákladovej analýze je skúmať projekt z finančnej stránky, pretože 

náklady bývajú často pomerne vysoké. To znamená, že sú pozorované nákladovo 

náročné položky rozpočtu a prehodnotené, aby bol projekt najmenej finančne náročný a 

najvýhodnejší. Zároveň sú analyzované riziká, ktoré náklady a čas projektu môžu 

ovplyvniť.  

 Po analýze vybranými technikami projektového manažmentu a softwaru 

Microsoft Project je potrebné docieliť to, aby došlo k ušetreniu času realizácie a 

dostupných zdrojov . K prehodnoteným  nárokom na zdroje a dobám trvania projektu sú 

navrhované zlepšenia k rozvrhnutiu zdrojov a usporiadaní činností tak, aby bol výstup 

akceptovateľný vedením firmy TECO a uznaný ako prínos do riadenia projektu 

zabezpečenia objektu kamerovým a poplašným systémom. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

 

 V tejto časti bakalárska práca predstavuje teoretické poznatky, ktoré sú 

predlohou pre analýzu problému. To znamená, že nám približuje informácie použité 

v procese plánovania projektu pomocou nástrojov projektového manažmentu a sieťovej 

analýzy. 

1.1 Teória grafov 

 „Teória grafov študuje vlastnosti útvarov umožňujúce prehľadne vyjadriť 

štruktúru reálnych objektov, situácie alebo javy. Grafy určitého druhu pritom často 

charakterizujú celú triedu navonok vzájomne odlišných objektov či javov“ (17, s.12). 

Teória grafov je teda novšia matematická disciplína, s ktorej pomocou je možné 

formulovať a riešiť mnoho problémov, najčastejšie však s celočíselnou a 

kombinatorickou povahou. Medzi nimi aj problémy s ekonomickým charakterom  (5). 

Skôr ako budú podané poznatky zo sieťovej analýzy a projektového manažmentu, je 

potrebné objasniť pojmy a grafy z tejto disciplíny, pretože z nej analýza vychádza.    

1.1.1 Základné pojmy 

 „Teória grafov sa zaoberá riešením rôznych typov úloh pomocou operácií buď 

priamo na grafoch, buď na iných množinách čísel, priradených nejakým spôsobom 

k týmto grafom“ (16, s.33). Medzi základné pojmy teórie grafov patria graf, uzol, hrana, 

orientovaný a neorientovaný graf, cesta, sled, cyklus a iné. Využitie grafu je v sieťovej 

analýze nenahraditeľné, pretože to je jeden z najlepších spôsobov na zachytenie rôznych 

procesov v projekte. Mnohokrát sa pracuje predovšetkým pomocou grafického 

vyjadrenia. Preto si predstavíme tie najdôležitejšie pojmy, ktoré budeme potrebovať pri 

práci so sieťovou analýzou. 

 Graf môže mať z matematického hľadiska viacero významov. Jeden z nich je 

definovaný ako graf funkcie, čiže množina dvojíc hodnôt argumentu a príslušných 

hodnôt funkcie. Druhý význam má podobu útvaru ako množinu objektov a ich 

kombinácii, či variácií, ktoré sú zobrazené graficky. V množine objektov rozumieme 

čísla (16). 
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Graf 1: Graf funkcie (Zdroj: vlastné spracovanie)         Graf 2: Graf ako útvar (Zdroj: vlastné spracovanie)                                                                                                   

 

 Graf je teda útvar znázornený bodmi, ktoré nazývame uzly, a spojnicami medzi 

týmito bodmi nazývanými hrany. Hrana môže spojovať aj uzol so sebou samým. Takto 

spojený uzol sa nazýva slučka. V tejto problematike budeme uzly znázorňovať ako 

krúžky s indexom a hrany ako plné, alebo lomené čiary spojujúce uzly. Uzly 

označujeme symbolmi u1, u2, ..., un, kde n je počet uzlov.  

Hranu medzi uzlom ui a uj označujeme symbolom hij. Hrany sú orientované, ak 

nám ukazujú smer pohybu. Vizuálne to vidíme vo forme šípky na konci hrany pred 

koncovým uzlom, ale opačný smer nie je dovolený.  Orientovaný graf má aspoň jednu 

hranu orientovanú. Ak graf nemá ukázaný smer pohybu a graficky nie je na konci 

každej hrany vyznačená šípka pri koncovom uzli, graf je neorientovaný. 

V neorientovanom grafe je umožnený pohyb medzi uzlami v oboch stranách (2).  

 

                        

       Graf 3: Neorientovaný graf (Zdroj: 2, s.88)                        Graf 4: Orientovaný graf (Zdroj: 2, s.88)      

                                                                                                        

1.1.2 Ohodnotenie grafu 

 Grafy v dnešnej dobe môžu popisovať najrôznejšie skutočnosti a situácie. Či už 

ide o ekonomický, technický alebo úplne iný charakter. V sieťovej analýze sa grafy 

využívajú pri riadení projektu. „Konkrétna interpretácia ohodnotenia určitého grafu 

závisí od toho, na aké účely sa daný graf a jeho analýza použijú. V sieťovej analýze ide 

zvyčajne o ekonomickú interpretáciu“ (16, s.38). 
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Jednotlivé uzly, či hrany grafu reprezentujú určitú časť projektu. V projektovom 

manažmente hrany zastupujú reálne činnosti, z ktorých sa projekt skladá. Hodnota 

týchto hrán môže znamenať dĺžku trvania činnosti, alebo náklad vynaložený na 

zrealizovanie činnosti. Uzol v tomto prípade ukončuje, alebo začína novú činnosť. 

     

 

Graf 5: Ohodnotený graf  (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

1.1.3 Sieťový graf  

 „Sieťový graf predstavuje určitý druh matematického modelu súhrnu 

technologicky a organizačne nadväzujúcich činností, opierajúcich sa o možnosť vhodnej 

interpretácie ohodnoteného orientovaného grafu a tvorí ústredný pojem sieťovej 

analýzy“ (16, s.45). Sieťový graf je akýkoľvek z niekoľkých grafických zobrazení, 

ktoré navzájom spojujú projektové činnosti a udalosti s cieľom zobraziť ich vzájomné 

závislosti. Každá činnosť alebo udalosť má vzájomné väzby s predchádzajúcimi, 

nasledujúcimi a súbežnými činnosťami alebo udalosťami (10). „Sieťový graf má práve 

jeden počiatočný a práve jeden koncový uzol, v sieťovom grafe nesmú byť cykly a 

sieťový graf nesmie obsahovať rovnobežné alebo násobné hrany“ (13, s.804). 

 Tento druh súvislého, hranovo alebo uzlovo ohodnoteného a orientovaného 

grafu má mnoho definícií. Dôležité však je, že nám pomáha pri lepšej organizácii 

jednotlivých činností v projekte a svojim ohodnotením nám umožňuje lepšie sledovať 

časovú, nákladovú, poprípade inú náročnosť projektu. 

Činnosť predstavuje určitú, vopred vymedzenú časť projektu, preto je základom 

sieťového grafu. Kladie dôraz na čas, zdroje a má dynamický charakter. Činnosť má 

svoje trvanie a je konkrétnou prácou začínajúcou a končiacou v určitom bode. Pre 

jednoduchú identifikáciu sa číslujú a nemôžu prebiehať ľubovoľne. Činnosti musia 

prebiehať vo vzájomných náväznostiach, pretože jedna môže začať až vtedy, keď 

predchádzajúca skončí (14). Majú medzi sebou väzby, ktoré treba vytvoriť takým 

spôsobom, aby bol projekt efektívny. 
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Sieťový graf má dve podoby. Prvou je uzlovo definovaný sieťový graf.  Tento 

typ grafu má tieto prvky: 

 Činnosti vyjadrené uzlami, sú ohodnotené 

 Väzby činností vyjadrené orientovanými hranami 

Druhou podobou je hranovo definovaný sieťový graf. Jeho prvkami sú: 

 Činnosti vyjadrené ako orientované hrany, sú ohodnotené 

 Uzly sú udalosťami, vyznačujú začiatok alebo koniec činností, bývajú 

tiež ohodnotené 

V takomto prípade grafu nemôže nastať situácia, že dve a viac činností majú 

rovnaký začiatočný a konečný uzol. Preto sa zavádza fiktívna činnosť a ozvačuje sa  

čiarkovanou hranou (16). Tento druh grafu sa používa v sieťovej analýze pri metóde 

CPM a uzlovo definovaný graf využíva metóda MPM. 

 

 

Graf 6: Hranovo definovaný graf (Zdroj: 10, s.91)    Graf 7: Uzlovo definovaný graf (Zdroj: 10, s.90) 

      

1.1.4 Optimálne cesty v sieťach 

 Ak máme v orientovanom grafe hrany ohodnotené hodnotami, potom môžeme 

vytvoriť mnoho príkladov a úloh s rôznym praktickým využitím. Najznámejšie sú úlohy 

o nájdení najkratšej a najdlhšej cesty v grafe.  

Dĺžka cesty je daná súčtom hodnôt všetkých hrán, po ktorej cesta ide. Týmto 

spôsobom môžeme v konkrétnom prevedení zistiť napríklad celkové náklady na 

realizáciu projektu. Nájdenie najkratšej cesty medzi dvomi uzlami grafu je úloha pri 

ktorej je potrebné nájsť minimálny súčet hodnôt hrán tvoriacich túto cestu. Na druhej 

strane najdlhšia cesta je tvorená maximálnym súčtom hodnôt hrán medzi dvomi uzlami 

(4). 
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1.1.5 Sieťová analýza ako nástroj riadenia 

 Sieťová analýza reprezentuje všeobecné metódy založené na teórii grafov a  

teórii pravdepodobnosti. Tieto metódy sú aplikované na plánovanie, koordináciu a 

kontrolu zložitých úloh v rôznych sférach ekonomických aktivít. Základom sieťovej 

analýzy je sieťový graf, ktorý je modelom projektu. Je to súvislý, acyklický, 

ohodnotený, hranovo alebo uzlovo orientovaný graf, reprezentujúci vzťahy medzi 

jednotlivými činnosťami projektu (9). 

 Keďže celý projekt je znázornený ako hranovo (uzlovo) ohodnotený sieťový 

graf, metódy pre ich analýzu sa nazývajú metódy sieťovej analýzy. Tieto metódy sa 

používajú ako nástroj riadenia zložitých procesov, pretože sú jednoduché a 

zrozumiteľné, mimoriadne flexibilné, schopné spracúvať veľké množstvo informácií 

(16). Sieťová analýza sa aj vďaka týmto vlastnostiam stala súčasťou projektového 

manažmentu, pretože pomáha rôznymi spôsobmi analyzovať činnosti a ich väzby 

v projekte. Zaoberá sa  časovými charakteristikami projektu a zobrazuje celkový model 

projektu v grafe, čo výrazne pomáha jeho realizácii.   

 Hlavnými výhodami zavedenia metód sieťovej analýzy sú (2): 

 Znázornenie priebehu projektu graficky  

 Prepočítanie jednotlivých i konečných termínov činností 

 Prehľad o rozsahu projektu v sieťovom grafe 

 Možnosť hodnotenia nároku na zdroje 

 Možnosť riadenia prác pri realizácii a kontrole projektu  

 Aplikačná podpora metód výpočtovou technikou 

1.1.6 Metóda CPM 

 Metóda kritickej cesty, označovaná ako CPM (Critical Path Method), slúži 

k časovej analýze činností daného projektu. Odhaľuje časové rezervy jednotlivých 

činností a to zaručuje optimalizáciu doby realizácie projektu. Je to deterministická 

metóda, pretože považuje doby trvania činností za pevne stanovenú, bez možnosti 

zmeny (6).  

 V metóde CPM je možné naplánovať činnosti projektu pre dosiahnutie 

cieľového termínu a zároveň stanovuje, ktoré činnosti sú kritické svojim vplyvom na 

dobu trvania projektu. V CPM je najskôr potrebné prepočítať časové náročnosti 
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projektu, následne určiť časové rezervy a nakoniec identifikovať kritické cesty. Pre 

každú činnosť sú odvodené štyri základné charakteristiky (2): 

 Najskôr možný začiatok činnosti (i,j) – ZMi,j  

 Najskôr možný koniec činnosti (i,j) – KMi,j ; KMi,j = ZMi,j + yi,j, kde yi,j 

je doba trvania tejto činnosti   

 Najneskôr prípustný koniec činnosti (i,j) – KPi,j 

 Najneskôr prípustný začiatok činnosti (i,j) – ZPi,j ; ZPi,j = KPi,j – yi,j 

 

Spracovanie časovej analýzy je možné buď v sieťovom grafe alebo v tabuľke 

s pomocou incidenčnej matice. Ďalšími charakteristikami sú termíny vzťahujúce sa 

k uzlom sieťového grafu (2): 

 Najskôr možný termín uzlu (j)  – TMj; TMj = max (KMi,j) 

 Najskôr prípustný termín uzlu (i) – TPi; TPi = max (ZPi,j) 

 

 

   

 

Obr. 1: Legenda hranovo definovaného sieťového grafu (Zdroj: 2, s.110) 

            

Jedným z pravidiel realizácie projektu pomocou sieťovej analýzy je, že 

najkratšia doba realizácie projektu sa rovná ohodnoteniu najdlhšej cesty v sieťovom 

grafe medzi vstupným a výstupným uzlom.  

Každá činnosť je charakterizovaná okamihom, keď môže najskôr začať a 

okamihom, keď môže najneskôr končiť. Tieto dve charakteristiky definujú časové 

rozpätie pre realizáciu danej činnosti. Ak je doba trvania činnosti y i,j, tak môžeme 

vypočítať celkovú časovú rezervu, ktorá je rozdielom medzi najneskôr prípustným 

koncom TPj, najskorším možným začiatkom TMi a dobou trvania činnosti yi,j. 

Označujeme ju RCi,j. Podľa hodnoty celkovej časovej rezervy určíme kritické činnosti 

celého projektu. Celková časová rezerva kritických činností je nulová (6).  

Tie činnosti, ktoré majú nulové rezervy ležia na najdlhšej ceste zo všetkých 

možných ciest v grafe od začiatočného po konečný uzol. Dĺžka tejto cesty je termínom 

najkratšieho možného dokončenia projektu. Cesta tvorená takýmito činnosťami sa 

i j 

TMi     TPi 
TMj    TPj 

ZMi,j        yi,j       KMi,j 

      ZPi,j        RCi,j     KPi,j 
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nazýva kritická cesta a činnosti sú kritické, pretože musia byť realizované 

v stanovených termínoch. Ak by bola kritická činnosť predĺžená, predĺži sa aj celková 

doba realizácie projektu (2). 

1.1.7 Metóda MPM 

 Metóda merania potenciálu v sieti MPM (Metra Potential Method), je časová 

analýza v uzlovo orientovaných sieťových grafoch. Činnosť projektu je v metóde MPM 

znázornená ako uzol grafu v tvare štvoruholníka. Začiatok činnosti je preto ľavá hrana a 

koniec činnosti pravá hrana. Uzlovo definovaný sieťový graf je v metóde MPM 

rozšírený o ohodnotenie väzieb znázornených orientovanou hranou. Tieto hrany 

ohodnocujeme počtom časových jednotiek, ktoré určujú hodnotu časového odstupu 

medzi začiatkami dvoch činností (14). 

Výpočet týchto grafov je komplikovanejší pri rozsiahlych projektoch, preto sa 

metóda najviac využíva prostredníctvom softwaru, napríklad Microsoft Project. MPM 

najčastejšie využíva tri typy väzieb (2): 

 Koniec – Začiatok; KZ – spojenie konca predchádzajúcej činnosti so 

začiatkom novej činnosti znamená zahájenie novej činnosti po skončení 

predchádzajúcej 

 Začiatok – Koniec; ZZ – spojenie začiatkov oboch činností znamená 

súčasný začiatok oboch činností 

 Koniec – Koniec; KK – spojenie koncov oboch činností znamená 

súčasný koniec činností 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Jednoduchý uzlovo definovaný sieťový graf (Zdroj: 14, s.28) 

 

V uzlovo definovaných sieťových grafoch je taktiež potrebné vypočítať časové 

charakteristiky činností. V tomto prípade je postup rovnaký ako pri metóde CPM. 

Avšak v MPM je možné počítať aj časové odstupy medzi udalosťami nadväzujúcich 
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činností. Udalosť činnosti je buď jej začiatok, alebo koniec. Minimálny časový odstup 

je najkratší možný čas, ktorý musí uplynúť medzi oboma udalosťami, ktoré hrana 

spojuje. Naopak, maximálny časový odstup je najdlhší prípustný čas, ktorý môže 

uplynúť medzi oboma udalosťami (2). 

1.2 Projekt a projektový manažment 

 V nasledujúcich východiskách sa budeme venovať projektu a projektovému  

manažmentu, ich definícii a základom. Tie sú totiž typickou aplikáciu teórie grafov.  

Zároveň priblížime trojimperatív, fázy projektu a plánovanie. 

1.2.1 Definícia projektu 

 „Projekt možno charakterizovať aj ako množinu činností vymedzenú v priestore 

a čase podľa technických alebo organizačných kritérií, súvisiacu s realizáciou 

rozsiahlych akcií“ (17, s.126). Vo svojej podstate je projekt súbor činností. 

V ekonomickom odvetví sa stretávame s množstvom projektov rôzneho rozsahu. 

Niektoré projekty majú len desiatky činností a môžu trvať niekoľko dní, či týždňov. Iné 

majú tisícky činností a ich trvanie môže byť až niekoľko rokov. Realizáciou projektu 

myslíme realizáciu všetkých činností, z ktorých sa projekt skladá. Treba dbať aj na to, 

že každá činnosť má rôzne vlastnosti ako napríklad predpokladanú dobu trvania, 

náklady na jej realizáciu, požiadavky na  materiálové, personálne a iné zabezpečenie a 

charakteristiku, ktorá činnosť ju predchádza a ktorá po nej nasleduje (6).    

 Projekt je inak chápaný ako časovo obmedzená snaha, ktoré je vynaložená na 

vytvorenie jedinečného produktu, služby alebo cieľa. Má jedinečný účel a je dočasný. 

Vytvára sa postupným rozpracovaním úloh, pretože na začiatku je vnímaný ako celok. 

Zároveň pre svoju realizáciu potrebuje rôzne zdroje z rôznych oblastí ako sú ľudia, 

majetok, software, materiál, priestor, a iné (11). 

 Každý projekt má určitú stratégiu, v ktorej sú zahrnuté jeho základné parametre. 

Tieto parametre je potrebné stanoviť pre dôkladné porozumenie projektu. Ak im dáme 

formu v podobe prehľadnej tabuľky, takýto dokument nazývame identifikačná listina.  

Identifikačná listina projektu obsahuje nasledujúce parametre (1): 

 Zámer projektu 

 Cieľ projektu 

 Hlavné míľniky 
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 Časový rámec 

 Finančný rámec 

1.2.2 SMART cieľ 

 Kvalitná definícia cieľa projektu je kľúčovým prvkom k jeho úspechu. 

Stanovenie cieľa je však často veľmi náročné. Nie je to len popis k čomu má projekt 

dospieť, ale ide predovšetkým o to, aby zainteresované strany jasne pochopili dôvod 

realizovania projektu a mohli v jeho priebehu kontrolovať stav a podmienky, či projekt 

k cieľu napreduje. 

  Pomôcka pre definovanie cieľa je technika SMART. Podľa nej by mal byť cieľ 

nasledovný (1):  

 S – špecifický, pretože potrebujeme vedieť o čom je projekt 

 M – merateľný, aby sme určili,  čo sme dosiahli 

 A – akceptovateľný, aby zainteresovaní s ním súhlasili 

 R – realistický, aby bol reálne dosiahnuteľný 

 T – terminovaný, pretože by bez časového ohraničenia nemal zmysel  

 I – niekedy sa dodáva I ako integrovaný do organizačnej stratégie 

1.2.3 Projektový trojimperatív 

Každý jeden projekt má trojrozmerný cieľ, ktorý sa označuje „trojimperatív“. Je 

dôležité, aby bol splniteľný a tri podmienky, čas, rozsah a náklady, boli merateľné, 

konkrétne a dosiahnuteľné. Pre úspešné riadenie je potrebné dosiahnuť požadované 

podmienky v danom termíne alebo pred ním a v rámci rozpočtových nákladov. 

Podstatou úspechu je dosiahnuť všetky tri nezávislé dimenzie naraz (10). 

 

Obr. 2: Projektový trojimperatív (Zdroj: 11, s.25) 
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Obrázok 2 zobrazuje tri dimenzie projektu. Každé odvetvie má na začiatku svoj 

cieľ tvorený práve z času, rozsahu a nákladov. Pre dokončenie projektu je potrebné 

vhodne vyberať medzi dimenziami (11). Niekedy je potrebné len zvýšiť cenu projektu, 

inokedy znížiť rozsah, poprípade predĺžiť čas jeho realizácie. Na každom manažérovi 

záleží, aký trojimperatív je vhodný. 

1.2.4 Fázy projektu 

 Životný cyklus projektu je z časového hľadiska sadou projektových fáz. Cyklus 

definuje, akú prácu je v danej fáze potrebné urobiť, aké výstupy je potrebné dorobiť, kto 

sa v tej fáze nachádza a ako bude vedenie kontrolovať výsledky práce. Keďže každý 

projekt má zo začiatku istú mieru neistoty, je potrebné ho rozdeliť do niekoľkých fáz. 

Fázy sú rôzne podľa oblastí, v ktorých je projekt realizovaný a podľa typu. 

V tradičnom projektovom manažmente sú štyri fázy- návrh, plánovanie, implementácia 

a dokončenie. Prvé dve sú zamerané na plánovací proces a preto hovoríme o 

uskutočniteľnosti projektu. Druhé dve fázy sú už orientované na realizáciu činností a 

preto sa táto časť nazýva akvizícia projektu. Začiatkom jednej fázy je úspešné 

ukončenie predchádzajúcej (11). Fázami prechádza každý projekt, avšak každý ich má 

inak stanovené a môžu mať iný rozsah. 

 

 

Obr. 3: Fázy klasického životného cyklu projektu (Zdroj: 11, s.71) 

 

 Vo fáze návrhu sú popísané potreby projektu a jeho základné myšlienky. Fáza 

plánovania odhaduje presnejšie náklady a podrobnejší plán realizácie projektu. V tretej 

fáze, implementácii, je stanovený presný odhad nákladov, realizujú sa činnosti a sú 

poskytované informácie o priebehu projektu. V poslednej fáze sú všetky práce hotové a 

projekt určitým spôsobom schválený (11). Vo fáze plánovania sa využívajú metódy 

sieťovej analýzy a projektového manažmentu. 
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1.2.5 Plánovanie projektu 

 Mnoho projektov, ktoré sú súčasťou organizácii alebo firiem sú uskutočnené na 

základe dlhého plánovania. Plány projektových úloh bývajú súčasťou celkového plánu 

projektu a preto sú hierarchické. Plánovanie je dynamický proces, pretože je veľmi 

pravdepodobné, že pri dlhodobých plánoch trvajúcich aj niekoľko päťročí, môže dôjsť 

ku zmenám a je potrebné ich prepracovať.  

Plány projektov sú simuláciou projektu, pretože obsahujú písomnú formu, ako 

bude splnený trojimperatív. V skutočnosti sú plány tri (10): 

 Plán pre dimenziu rozsahu (hierarchická štruktúra činností) 

 Plán pre dimenziu času (sieťový graf, zoznam míľnikov, úsečkový graf) 

 Plán pre dimenziu nákladov (finančný rozpočet) 

 

Plánovanie projektu je súčasťou predprojektovej fázy, ktorá nám dáva 

kompletný prehľad pre realizáciu projektu v projektovej fáze.  Vlastnosti efektívneho 

projektového plánu sú nasledovné (10): 

 Identifikuje všetko k úspešnému zakončeniu projektu 

 Obsahuje harmonogram pre načasovanie úloh 

 Definuje potrebné zdroje, ich dostupnosť, nasadenie a riadenie  

 Obsahuje rozpočet nákladov  

 Obsahuje rezervy pre nepredvídateľné udalosti 

 Je dôveryhodný pre manažérov a realizátorov 

1.2.6 Definícia manažmentu  

 Manažment, slovo prevzaté z angličtiny, znamená proces riadenia alebo vedenia. 

Zaoberá sa koordináciou zdrojov za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa. Manažment 

je rozdelený na štyri hlavné manažérske činnosti (8): 

 Plánovanie 

 Organizovanie 

 Vedenie ľudí 

 Kontrolovanie 
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Každý manažér sa stretáva s týmito činnosťami neustále. Pri plánovaní sa 

zaoberajú plánmi výroby, predaja, zásob, výskumu a vývoja, a i. Pri organizácii sa 

snažia vytvoriť vhodnú štruktúru a zdokonaľovať podmienky. Správnou motiváciou 

podnecujú zamestnancov k efektívnej práci a vedú ľudí vhodnou stimuláciou, napríklad 

osobným ohodnotením, prémiami, povýšením. Zároveň pri kontrole získavajú 

informácie o dosiahnutí naplánovaných cieľov a vysporiadavajú sa s odchýlkami. Pri 

každej činnosti je nevyhnutné rozhodovanie (8).  

1.2.7 Projektový manažment  

 Riadenie jednotlivých projektov a ich organizovanie a koordinovanie súhrnne 

nazývame projektovým riadením, manažmentom (8). Pre projektový manažment 

existujú dve podobné definície. „Projektový manažment je súhrn aktivít spočívajúcich 

v plánovaní, organizovaní, riadení a kontrole zdrojov spoločnosti s relatívne 

krátkodobým cieľom, ktorý bol stanovený pre realizáciu špecifických  cieľov a zámerov“ 

(12, s.19). „Projektový manažment je aplikácia znalostí, schopností, nástrojov a 

technológii na aktivity projektu tak, aby tieto splnili požiadavky projektu“ (12, s.19). 

Riadenie projektov môžeme teda chápať v dvoch významoch. Buď ako súhrn metód a 

nástrojov pomáhajúcich ku splneniu cieľov projektu alebo ako stratégiu vedenia 

spoločnosti v oblasti riadenia firiem. V súčasnej dobe ešte neexistujú nástroje, ktoré by 

riadili projekt za nás. Niektoré nástroje nám však pomáhajú určiť ďalší postup a 

podporiť rozhodovanie o projekte. 

Každý projekt je potrebné riadiť, pretože neprebieha vždy podľa plánu. Plán je 

model, čo nám napomáha určiť priebeh projektu. Vo svojej podstate býva nepresný, 

pretože predpovedá budúci stav. Preto je pri projektoch neistota a je potrebné do plánu 

zasahovať, využívať manažment. Riadiť projekt však znamená dosiahnuť cieľ a nie 

splniť všetky jednotlivé úlohy (3).  

Obrázok 4 nám ukazuje, že riadenie projektu pozostáva z niekoľkých procesov, 

ktoré sú predovšetkým založené na sledovaní. Zo sledovania ďalej vychádzajú riadenia 

nákladov, času a kvality projektu, ktoré ovplyvňujú jeho celkový chod. Všetky fázy 

trojimperatívu vedú ku riadeniu rizík. V tomto procese sa identifikujú a odstraňujú 

problémy vznikajúce v priebehu vytvárania a realizácie projektu. Až po ich vyriešení 

môže byť projekt ukončený. 
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Obr. 4: Procesy fáz riadenia (Zdroj: 3, s.141) 

 

1.3 Nástroje projektového manažmentu 

 V tejto časti si predstavíme podstatné techniky projektového manažmentu 

použité pri plánovaní vybraného projektu.  

1.3.1 Work Breakdown Structure 

 Work Breakdown Structure, v skratke WBS, je hierarchická štruktúra činností a  

definuje dekompozíciu projektu do rôznych úrovní činností. Je to zoskupenie 

projektových prác. Výstupom je dokument, ktorý odhalí celkový rozsah projektu. 

Keďže projekty sú často rozsiahle, jednotlivé úlohy treba zorganizovať a rozdeliť do 

logických častí, usporiadaných podľa poriadia činností. Hlavnou technikou je preto 

dekompozícia, čiže rozdelenie do menších častí. WBS poskytuje informácie pre tvorbu 

harmonogramov, riadenie a plánovanie nákladov, zdrojov a podobne (11). 

   

 

Obr. 5: Príklad WBS intranetového projektu (Zdroj: 11, s.192) 

Sledování projektu 

Řízení nákladů 
Řízení času 

Řízení kvality 

Řízení 
kritických úkolů 

Řízení nekritických 

úkolů 

Ukončení projektu 

Řízení rizik 

Řešení Kvantifikace Identifikace 
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Účelom WBS je, aby všetky projektové činnosti boli identifikované a logicky 

prepojené. Čím menšie sú úlohy WBS s kratším trvaním, tým je presnosť sledovania 

stavu projektu väčšia (10). Hierarchická štruktúra činností je nástroj, ktorý sa využíva 

ako jeden z prvých pri riadení projektov a stáva sa východiskom pre ďalšie nástroje.  

1.3.2 Logický rámec 

 Logický rámec poskytuje jednoduchý prehľad o tom, čo je pridanou hodnotou 

projektu z pohľadu zadávateľa.  Popisuje projekt štyrmi prvkami línie (vízia, účel, cieľ a 

kľúčové úlohy), z pohľadu štyroch základných dimenzií. Schéma logického rámca je 

matica so šestnástimi poľami a predstavuje základ pre riadenie projektu. Popisy polí 

logického rámca sa však môžu líšiť. 

Prvý stĺpec hovorí o popise projektu, ktorý je vstupom pre jeho plán. Metriky sú 

kritéria definujúce čas, financie a riadenie kvality. Tretí stĺpec obsahuje potrebný 

zoznam dokumentácie a v poslednom stĺpci sú definované riziká a predpoklady ako 

vstupy do riadenia projektových rizík. Vytvorený logický rámec doplnený o údaje 

zadávateľa a projektového tímu tvorí kompletnú definíciu rozsahu projektu (3). 

 

Tab. 1: Schéma Logického rámca (Zdroj: 3, s.31) 

Popis projektu Metrika Zdroj dát Riziko 

Vízia 
Ako spoznáme 

dosiahnutie vízie? 

Odkiaľ sa tím dozvie o 

naplnení vízie?  

Existujú 

komplikácie? 

Účel 
Ako sa zistí 

dosiahnutie účelu? 

Odkiaľ spoznáme 

splnenie účelu? 

Existujú 

problémy? 

Cieľ 
Čo znamená 

dosiahnutie cieľa?  

Odkiaľ sa zistí 

dosiahnutie cieľa?  

Existujú 

obmedzenia? 

Kľúčové úlohy 
Kto za ne 

zodpovedá?  
Odhad rozpočtu Poznámky 

 

1.3.3 Časová analýza 

 Riadenie akéhokoľvek projektu potrebuje predovšetkým časové údaje o 

skutočnom i plánovanom priebehu. Sú to napríklad údaje o začatí a skončení celého 

projektu, časové údaje o jednotlivých činnostiach a iné. Časové charakteristiky 

vychádzajú z technologickej štruktúry projektu, nasadenia príslušných zdrojov na 

činnosti a z celkovej organizácie projektu. Zmenou technológie a organizácie možno 

dosiahnuť zmeny v celkovom trvaní projektu. Avšak úlohou časovej analýzy nie je 
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meniť organizáciu a technológiu projektu, ale hľadať najvhodnejšie časové parametre 

projektu. (16).   

„Časová analýza sieťových grafov poskytuje metódy presného a efektívneho 

zisťovania úplných údajov o časovom priebehu realizácie projektu na základe jeho 

technologickej a organizačnej štruktúry vyjadrenej technológiou a časovým 

ohodnotením sieťového grafu“ (16, s.80). Časovej analýze sa venujú rôzne metódy 

sieťovej analýzy, napríklad CPM, MPM alebo PERT. 

Riadenie času projektu zahrňuje všetky aktivity potrebné k dokončeniu projektu. 

Hlavné procesy riadenia času sú nasledovné (11): 

 Definovanie činností v projektu 

 Zoradenie činností 

 Odhad zdrojov potrebných pre jednotlivé činnosti 

 Odhad doby trvania jednotlivých činností 

 Vytvorenie harmonogramu 

 Kontrola harmonogramu 

 

Základnými výstupnými údajmi pre časovú analýzu sú údaje o zvolenej 

technologickej štruktúre pomocou sieťového grafu, údaje o zvolenej organizácii 

využitia zdrojov ukázané v trvaní činností v grafe a údaje o čase začatia a konci 

projektu (16). 

 Harmonogram je časový rozpis projektu a patrí k plánu projektu. Obsahuje 

informácie o termínoch a časoch prác na projekte. Realizačné zdroje sú priradené 

k jednotlivým úsekom harmonogramu. Tieto zdroje sú zodpovedné za splnenie 

jednotlivých úloh. Časový rozpis je tvorený diagramami a harmonogramom. Diagramy 

zaisťujú všetko potrebné pre riadenie projektu, zaručujú prehľadnosť, sú flexibilné a 

obsahujú väzby, ktoré podporujú analytické potreby (12). Príkladom sú Ganttove 

diagramy. 

Ganttove diagramy veľmi jednoducho ukazujú následnosť úloh. Úlohy sú 

zoradené zhora dole a časová os zostáva v horizontálnej línii (12). Ganttov diagram 

graficky zobrazuje časový plán projektu, kde sú zobrazené jednotlivé činnosti a ich 

dátum zahájenia a ukončenia v kalendári (11). Diagram môže byť vytvorený rukou, 

alebo počítačovou tabuľkou. Mnoho plánovacích a riadiacich počítačových programov 
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obsahuje manažment pomocou Ganttovho diagramu. Diagram je najefektívnejší, keď sa 

používa projektovými manažérmi, ale aj členmi tímov pri plánovaní, kontrole a riadení 

projektu (15).  

    

 

Obr. 6: Príklad Ganttovho diagramu (Zdroj: 11, s.230) 

1.3.4 Analýza zdrojov 

 Pri riadení projektov potrebujeme informácie o druhoch a množstvách rôznych 

prostriedkov, zdrojov, ktoré sú potrebné aby sa projekt mohol uskutočniť. Týmito 

informáciami sú údaje o veľkosti a dostupnosti zdrojov, ich časových intervaloch, väzba 

na činnosti, ich potrebné množstvo a údaje o zabezpečení nárokov projektu na zdroje 

(16).   

Zdroje môžu byť rôzne. Buď sú to ľudia alebo veci. Ľudské zdroje zahrňujú 

kohokoľvek v organizačnej jednotke alebo ľudí s určitými schopnosťami. Veci zahrňujú 

druhy zariadení. Peniaze sú považované za materiálny zdroj (10).  

 „Trvanie jednotlivých činností projektu je funkciou ich rozsahu, druhu a 

množstva použitých zdrojov a ich produktivity. Zvolený spôsob použitia zdrojov sa preto 

odráža aj v technologicko-organizačnej štruktúre projektu“ (16, s.130). Činnosti sú teda 

priamo naviazané na dostupné zdroje, ktoré určujú ich časové charakteristiky a 

efektivitu realizácie. 

 Hlavnými obmedzeniami riešenia analýzy zdrojov sú obmedzenia intenzity 

nasadenia zdrojov na projekte (disponibilita zdrojov) a obmedzenia trvania realizácie 

projektu. Preto úlohy analýzy zdrojov členíme nasledovne (16): 

 Rozvrh zdrojov – úlohy s obmedzenou disponibilitou zdrojov projektu 

 Vyrovnávanie zdrojov – úlohy s obmedzeným trvaním realizácie 

projektu 
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Čo sa týka riadenia ľudských zdrojov, procesy, ktoré v ňom nastávajú, umožňujú 

dosiahnuť čo najefektívnejšie využitie ľudí zapojených do projektu. V riadení ľudských 

zdrojov sú to nasledujúce procesy (11): 

 Vytvorenie plánov ľudských zdrojov 

 Zaistenie projektového tímu 

 Rozvoj projektového tímu 

 Riadenie projektového tímu 

 

 

Obr. 7: Príklad histogramu ľudských zdrojov  (Zdroj: 11, s.366) 

 

Pre jednoduché zobrazenie nárokov na ľudské zdroje slúži histogram zdrojov. 

V stĺpcoch diagramu je uvedené množstvo zdrojov v závislosti na časovom období.  

1.3.5 Nákladová analýza 

 „Časový plán projektu, zdrojovo ohodnotený a posúdený z hľadiska disponibility 

zdrojov, je základom riadenia projektu. Úspech realizácie projektu sa však nemeria len 

z hľadiska času a zdrojov. V súhrnnom vyjadrení efektívnosti sa využíva nákladové 

vyjadrenie. Výška nákladov na projekt je hlavným meradlom efektívnosti projektu“ (16,  

s.175). Nákladová analýza má svoje pevné miesto v riadení projektov a každý manažér 

chce zistiť akou sumou bude projekt ohodnotený a snaží sa túto sumu čo najviac vhodne 

znížiť. Súčasťou riadenia nákladov projektov sú tieto procesy (11): 

 Odhad nákladov 

 Vytvorenie rozpočtu 

 Kontrola nákladov 
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Odhadovanie nákladov je proces vytvorenia približných hodnôt jednotlivých 

nákladov na zdroje projektu. Skladá sa z hrubého odhadu, rozpočtového odhadu a 

konečného odhadu. Hrubý odhad predstavuje približnú cenu projektu, rozpočtový odhad 

sa používa pre rozmiestnenie finančných prostriedkov v rámci rozpočtu a konečný 

odhad je presným odhadom nákladov na projekt. Následne sa môže vytvoriť rozpočet, 

ktorý obsahuje rozdelenie celkových odhadovaných nákladov na jednotlivé položky. 

Rozpočet ukazuje meranie výkonu podniku. Pri kontrole je potrebné riadiť zmeny 

v rozpočte projektu. Výstupom tohto procesu sú potrebné projektové dokumenty (11). 

Okrem toho rozdeľujeme náklady na fixné a variabilné. Fixné náklady na projekt 

znamenajú priradenie položiek k činnostiam, ktoré nie sú časovo závislé. Zväčša sú to 

jednorazové platby k jednotlivým činnostiam. Variabilné náklady majú väzbu na čas, 

čiže dobu trvania. Najčastejšie sú to platby za materiál alebo mzdy (3). 

1.3.6 Riziká a rezervy 

 Riziko v projekte je definované ako neistota, ktorá môže mať negatívny, ale aj 

pozitívny vplyv na dosiahnutie cieľov projektu. Riadenie rizík sa v projektovom 

manažmente často prehliada a to môže spôsobiť mnohé problémy, avšak ak sa mu 

správnym spôsobom venujeme, máme šancu zvýšiť úspech projektu. Správne riadenie 

rizík pomáha definovať rozsah projektu, jeho silné a slabé stránky, spracovávať 

realistické odhady časových plánov a umožňuje pochopiť povahu projektu. Taktiež 

zahrňuje identifikáciu, analýzu a reakciu na riziká v celom životnom cykle projektu. Pri 

riadení rizík nastávajú nasledujúce procesy (11): 

 Plánovanie riadenia rizík 

 Identifikácia rizík 

 Kvalitatívna analýza rizík 

 Kvantitatívna analýza rizík 

 Plánovanie reakcií na riziká 

 Monitorovanie a kontrola 

 

Riziko je prirodzenou súčasťou projektu. Riešenie je vytvoriť viacero časových 

odhadov pre každú činnosť a potom môže manažér rozhodnúť, ktorý odhad sa vyberie 

pri prezentácii. Čím kratšia je navrhovaná doba realizácie, tým väčšie je riziko 

prekročenia času (10). 
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 Pokiaľ existuje dostatok podkladov o projekte z hľadiska kvantifikácie rizík, 

môže byť pri riadení využitá metóda RIPRAN (Risk Project Analysis). Skladá sa zo 

štyroch základných krokov a to z identifikácie nebezpečenstva projektu, kvantifikácie 

rizík, reakcie na riziká a z celkového posúdenia rizík projektu.  

V prvom kroku projektový tím identifikuje všetky možné hrozby, ktoré môžu 

projektu ovplyvniť, a zapíše ich do tabuľky. Zároveň určí možný scenár pre hrozbu 

otázkou: Čo nepriaznivé sa môže prihodiť v projekte, ak...? Platí aj opačný postup, keď 

sa najskôr identifikujú možné scenáre a následne sa k ním určia hrozby otázkou: Čo 

môže byť príčinou, že to a to nepriaznivé v projekte nastane? Je potrebné však vedieť, 

že hrozba je príčinou scenáru. Druhý krok je venovaný kvantifikácii rizík, ktorá môže 

byť číselná alebo slovná. Tabuľka sa postupne rozšíri o pravdepodobnosť výskytu 

scenára, hodnotu dopadu na projekt a výslednú hodnotu rizika v peňažnej mene. 

Výsledná hodnota rizika je rovná vynásobením pravdepodobnosti výskytu a 

nepriaznivého dopadu na projekt (1). 

 

 

Tab. 2: Verbálne hodnoty analýzy rizík metódou RIPRAN (Zdroj:  1, s.80) 

Názov Skratka Ohodnotenie 

Vysoká pravdepodobnosť VP nad 66% 

Stredná pravdepodobnosť SP 33-66% 

Nízka pravdepodobnosť NP pod 33% 

Veľký nepriaznivý dopad VD škoda viac než 20% z hodnoty projektu 

Stredný nepriaznivý dopad SD škoda 0,51-19,5% z hodnoty projektu 

Málý nepriaznivý dopad MD škoda do 0,5% z hodnoty projektu 

Vysoká hodnota rizika VHR v tabuľke 3 

Stredná hodnota rizika SHR v tabuľke 3 

Nízka hodnota rizika NHR v tabuľke 3 

 

 

 Tab.3: Priradenie verbálnej hodnoty rizika (Zdroj: 1, s.80) 

  VD SD MD 

VP VHR VHR SHR 

SP VHR NHR NHR 

NP NHR NHR SHR 
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V treťom kroku sú zostavené návrhy na opatrenia, predpokladané náklady a 

nová hodnota zníženého rizika.  V poslednom kroku je posúdená celková hodnota rizík 

projektu a či je možné projekt realizovať bez ďalších opatrení. Ak existuje veľmi 

vysoká rizikovosť projektu, posúva sa na vyššiu úroveň riadenia (1).  

 Rezervy je možné chápať ako protiváhu rizík. Keďže nepoznáme budúcnosť, 

nevieme ako naše plány môžu dopadnúť. Môžeme to iba odhadovať. Plány preto musia 

obsahovať rezervy pre nepredvídateľné udalosti. Ak do plánu vložíme veľkú rezervu, 

ponesie malé riziko. Každá dimenzia trojimperatívu by mala mať svoje rezervy , no 

najčastejšie sa týka času a nákladov (10). 

1.3.7 Podporný software 

 Existuje množstvo programov na podporu riadenia projektov, ich plánovania a 

realizáciu. Niektoré sú platené, niektoré sú dostupné zdarma. Pri plánovaní projektu 

bezpečnostného systému však budeme využívať software Microsoft Project 2010 a ako 

pomocný, tabuľkový software  Microsoft Excel 2007.  

Microsoft Excel je kvalitný software,  ktorý prispieva k riadeniu projektu 

vytváraním dôležitých grafov a tabuliek a iných dokumentov. 

Popis produktu Microsoft Project uvádza, že ide o nástroj pre plánovanie 

projektov, sledovanie termínov, priradzovanie zdrojov, sledovanie kritickej cesty a 

zobrazenie rôznych pohľadov na projekt. Project môže využívať buď jednotlivec pre 

svoje projekty, alebo tím pre riadenie komplexných projektov (7). 

V procese plánovania budeme Microsoft Project využívať pri časovej analýze, 

v rámci tvorby Ganttovho diagramu, sieťového grafu a stanovenia počiatočných 

a konečných termínov činností v projekte. Zároveň využijeme priradenie ľudských, 

materiálny a nákladových zdrojov k činnostiam pre zistenie zdrojovej vyťaženosti 

činností a stanovenie nákladov projektu bezpečnostného systému. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNÉ SITUÁCIE 

 

 V nasledujúcej časti bakalárskej práce sa budeme venovať súčasnému stavu vo  

firme TECO- Ing. Ján Králik a základným informáciám. Zároveň definujeme samotný 

projekt, jeho požiadavky realizácie, ciele uskutočnenia a analýzu vybavenia. Nakoniec 

budeme analyzovať projekt z hľadiska časovej a nákladovej náročnosti spolu s analýzou 

rizík v rámci vytvorenia plánu projektu. 

2.1 Predstavenie firmy 

Firma TECO denne spracováva množstvo projektov zaoberajúcich sa 

zabezpečením objektov rôznych veľkostí. V danom odvetví služieb sa pohybuje už 20 

rokov na slovenskom trhu a vybudovala si tak stabilné postavenie medzi konkurenciou  

a dobré meno medzi zákazníkmi. V oblasti zabezpečenia podnikov a domácností, 

poprípade iných objektov na Slovensku a v zahraničí, ponúka firma TECO široký 

sortiment služieb. Firma má dostatok zákaziek malého, ale aj veľkého rozsahu a dobre 

rozvinutú sieť zákazníkov a dodávateľov, s ktorými neustále zlepšuje vzťahy 

výhodnými obchodmi pre obe strany a kvalitnou prácou.    

2.1.1 Základné informácie 

 

Názov firmy:  TECO- Ing. Ján Králik 

 Sídlo firmy:   Vysokoškolákov 41 

   010 08 Žilina 

   Slovenská republika 

Rok založenia firmy: December 1991 

 Web: www.tecoza.sk 

Právna forma podnikania: Poskytovanie služieb na základe živnostenského      

oprávnenia  

2.1.2 Predmet podnikania 

Predmetom podnikania firmy je poskytovanie služieb a obchodu v oblasti 

zabezpečovacích systémov, montáž, revízia, opravy a skúšky elektronických zariadení. 

Firma TECO sa zaoberá službami a  predajom, inštaláciou a servisom  rôznych 

systémov a výrobkov. Hlavná činnosť firmy je poskytovanie kompletných 
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bezpečnostných systémov pre objekty a ich elektroinštalácia. V tom je zahrnutá  ponuka 

sledovacích systémov, systémy evidencie dochádzky a kontroly vstupov, video a audio 

vrátniky, návrh a implementáciu priemyselnej televízie, kamerových systémov a 

alarmov. Firma zabezpečuje autá prostredníctvom autoalarmov a centrálneho 

zamykania. Má však aj dlhoročnú skúsenosť s trezormi a EPS- elektrickou požiarnou 

signalizáciou.  

2.1.3 Organizačná štruktúra firmy 

 

 
 

Obr. 8: Organizačná štruktúra firmy TECO (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Firmu by sme z hľadiska veľkosti mohli zaradiť medzi malé podniky. Má len 

niekoľko pracovníkov, ktorých počet sa neustále mení v závislosti na množstve 

objednaných zákaziek. Tento počet sa však pohybuje okolo čísla 10. 

 Na vrchu firmy stojí riaditeľ, ktorý je aj zároveň jediným vlastníkom firmy 

TECO. Zaoberá sa predovšetkým otázkami manažmentu a riadenia firmy, získavania 

zákaziek a klientov. Okrem plánovania, kontroly a riadenia sa však podieľa aj na 

bežnom chode firmy ako je napríklad návrh bezpečnostných systémov, tvorba 

rozpočtových plánov, objednávok, v prípade časovej tiesni sa podieľa aj na servise a 

inštalácii systémov.  

Organizačná štruktúra sa delí na ekonomický úsek a technický úsek. Výpomocná 

funkcia riaditeľa a bezprostredné spracovanie zadaných úloh, objednávok a účtovníctva  

padá na asistentku riaditeľa. Hlavou ekonomického úseku je ekonómka, ktorá okrem 
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prác ekonomického charakteru a účtovníctva firmy, má na starosti výdaj materiálu zo 

skladu. Asistentka riaditeľa a hlavná ekonómka zabezpečujú ekonomický a finančný 

chod firmy. 

Technický úsek je riadený šéftechnikmi, ktorí sú zodpovední za návrh 

bezpečnostných systémov, servis, ale predovšetkým ich bezchybnú a kvalitnú inštaláciu 

a uvedenie do chodu. Technici sa realizujú pri samotnej implementácii, nastaveniach, 

programovania a iných prácach spojených so zabudovaním systémov. 

Firma TECO má v prípadoch časovej tiesni zmluvy s externými technikmi a 

živnostníkmi, ktorí pracujú ako výpomoc pri návalových prácach. 

2.2 Predstavenie projektu 

 Projekt, ktorý bol vybraný ako podklad spracovanie bakalárskej práce je reálnou 

zákazkou firmy TECO. Investor zažiadal o zabezpečenie maloobchodu so skladom 

kamerovým a poplašným systémom pre kompletnú ochranu areálu. Predovšetkým ide o 

zabezpečenie podlažia skladu, kancelárskych miestností na prízemí budovy a 

vonkajších skladových priestorov. Celkové  rozvrhnutie ústredne, kamier a poplašných 

snímačov v nákrese sa nachádza v Prílohe 1. S využitím techník projektového 

manažmentu budeme projekt plánovať a následne navrhovať optimalizáciu pre jeho 

realizáciu. 

K požiadavkám na projekt v rámci bakalárskej práce patrí jeho nadefinovanie a  

určenie cieľov. Zároveň k ním patrí naplánovanie realizácie projektu rozvrhnutím 

jednotlivých činností, pridelením dostupných ľudských a finančných zdrojov a analýza 

možných rizík, ktoré môžu projekt ohroziť a spôsobiť zmeny v pláne. Výsledok sa 

zobrazí v rozpočte projektu a v naplánovanom časovom harmonograme jeho realizácie.   

2.2.1 Ciele projektu 

 Hlavným cieľom projektu je zvýšenie ochrany areálu zavedením  

bezpečnostného systému do skladových priestorov a kancelárskych miestností budovy 

na základe požiadaviek investora.  Bezpečnostný systém sa skladá z kamerových a 

poplašných zariadení, ústredne, zálohovania a zdrojov na zariadenia. Tie budú 

inštalované na prízemí budovy, aby eliminovali hrozby z vonkajšieho prostredia a 

zároveň zredukovali možné krádeže a iné problémy v sklade a kancelárskych 

miestnostiach na minimum. Vo svojej podstate ide o trvalú investíciu, ktorá pomôže 
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k redukcii nebezpečných vplyvov pre firmu investora. Ráta sa až s 95% pokleskom 

krádeží a vlámaní do objektu po roku od inštalácie systému. 

Zabezpečenie objektu môže ovplyvniť chod firmy investora rôznymi spôsobmi. 

Pozitívnym prínosom je zvýšená bezpečnosť a zníženie lúpeží, vandalizmu, poprípade 

krádeží a iných potenciálnych hrozieb firmy. Na druhej strane môžu pracovníci vnímať 

systém ako nedôveru a narušenie ich súkromia počas ich pracovnej činnosti. To môže 

viesť k poklesu pracovnej morálky a zníženiu výkonnosti pracovníkov. 

K vedľajšiemu cieľu projektu patrí neprekročenie investície 16000€ a dodržanie 

plánovaného obdobia realizácie projektu, 6 týždňov. Zároveň musí systém spĺňať 

podmienky samostatnej funkčnosti a 71-hodinového zálohovania. Ciele splňujú 

podmienky metodiky SMART, pretože sú jasne stanovené, merateľné, odsúhlasené, 

realistické a časovo ohraničené.  

 

2.2.2 Identifikačná listina projektu 

 

 Názov projektu: Zabezpečenie objektu bezpečnostným systémom 

Cieľ projektu: Zavedenie kamerového a poplašného systému v objekte 

 Predpokladaný termín zahájenia: 1. marec 2012 

 Predpokladaný termín ukončenia: 11. apríl 2012 

 Predpokladaný rozpočet: 16000€ 

 Projektový tím: Manažér, šéftechnik, technici, ekonóm, účtovník, projektant 

 Míľniky projektu: 

1. Zahájenie projektu (1.3.2012) 

2. Schválenie dokumentácie riaditeľom (6.3.2012) 

3. Schválenie dokumentácie investorom (6.3.2012) 

4. Stanovenie pracovného tímu (7.3.2012) 

5. Kontrola a analýza stavu v polovici projektu (19.3.2012)  

6. Kontrola funkčnosti systému (4.4.2012) 

7. Zaškolenie personálu (5.4.2012) 

8. Ukončenie projektu (11.4.2012) 
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2.2.3 Plánované termíny 

 Samotná objednávka od investora bola zadaná niekoľko mesiacov pred 

začiatkom prác na projekte. Keďže firma TECO pracuje na niekoľkých projektoch naraz 

a má len obmedzený počet pracovníkov, nemohla sa projektu venovať skôr. Preto 

začiatkom projektu je 1. marec 2012, kedy začína práca na nákrese systému, výbere 

dodávateľa, rozpočtoch, vytvorenie objednávok a samotnej príprave materiálu. Po tomto 

prípravnom procese nasledujú inštalačné práce systému. 

 Projekt vytvorenia bezpečnostného systému je naplánovaný na 6 týždňov. 

Avšak, ráta sa s jeho predĺžením, pretože firma vyčlenila na inštalačné práce štyroch 

pracovníkov, ktorí však môžu niektoré dni paralelne pracovať aj na iných projektoch. 

Reálne ukončenie projektu sa tak môže z plánovaného termínu 11. apríla predĺžiť aj na 

začiatok mája. Preto sa dbá na efektívnejšie rozvrhnutie ľudských zdrojov a 

optimalizáciu projektu za pomoci časovej analýzy. V práci budeme projekt plánovať so 

stanovenými ľudskými a finančnými zdrojmi, aby sme termín predpokladanej realizácie 

projektu mohli znížiť. 

2.2.4 Analýza vybavenia a funkcia systému 

 Firma TECO, podľa nákresu z Prílohy 1, navrhla zabezpečujúci systém 

skladajúci sa z dvoch  nezávislých systémov. Konkrétne ide o uzavretý televízny okruh 

a elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu (EZS). Tieto dva systémy sú samostatné a 

nepotrebujú k funkčnosti jeden druhý, avšak spolupracujú na rovnakom cieli.  

Pri narušení objektu oba systémy zastávajú inú úlohu. Zatiaľ čo kamerový  

(televízny) okruh dokumentuje, zaznamenáva priebeh situácie a zobrazuje situáciu na 

monitore, EZS signalizuje príchod nebezpečenstva za pomoci sirén a odosiela 

informácie priamo najbližšej policajnej stanici. Takýmto spôsobom dostáva polícia 

ucelenú informáciu o páchateľovi a je tak zaručená vysoká bezpečnosť v objekte.  

EZS sa prakticky zapína až po odchode všetkých osôb pracujúcich v objekte. 

Televízny okruh však funguje neustále. Samotný systém sa preto skladá z vonkajších a 

vnútorných kamier, pohybových priestorových snímačov, ústredne, klávesníc na 

ovládanie EZS, zdrojov a akumulátorov, kabeláže, monitoru a iných príslušenstiev 

uvedených v tabuľke nižšie. Tabuľka analýzy vybavenia zobrazuje potrebný materiál a 

jeho množstvo, ktoré je potrebné pri inštalácii systému. Konkrétnym cenám materiálu sa 

budeme venovať v nákladovej analýze. 
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Tab. 4: Analýza vybavenia projektu (Zdroj: Projektová dokumentácia firmy TECO) 

  Označenie Popis Množstvo 
T

el
ev

íz
n

y
 o

k
ru

h
 

K
a

m
er

y
 

EKO-4612P-

IR36-II 

1/3" Sony Super HAD CCD,  exteriérová dome kamera s IR 

presvietením v prevedení antivandal 
4 ks 

SKK-4112F 1/3"color Sony CCD, dosková kamera, rozlíšenie 520TVr. 1 ks 

EKO-47DVP-

IR72 

1/3" Sony Color CCD,  kompaktná kamera s vysokým 

rozlíšením 600TVr. 
11 ks 

P
rí

sl
u

še
n

st
v
o
 

EKO-9512S3.6 12V DC / 3.6A, zdroj pre napájanie viacerých kamier 4 ks 

Ekonom ICA-

BP1 
Pasívny prevodník video na twist, do 300m 30 ks 

WD Hard Disk 1000GB 2 ks 

Phillips 32" monitor 1 ks 

Vogels Držiak na monitor + príslušenstvo PHA 700, PHA 600 1 ks 

DISS 
Premium real-time DVR, záznam v kompresii H.264; 

16vstupov; 400fps zobrazenie 
1 ks 

UTP kat. 5 Kábel UTP CAT 5E, 4 páry, drôt , netienený 1150 m 

VRM 25 Rúrka elektroinštalačná 150 m  

FX 25 Trubka elektroinštalačná 10 m 

LV 40X15  Lišta elektroinštalačná 150 m  

P
o

p
la

šn
é 

za
ri

a
d

en
ie

 

S
n

ím
a

če
 DIGI 65 

Infrapasívny priestorový snímač, rozsah 110st. , dosah 12m, do -

20st. C, kvadratúrne snímanie 
8 ks 

DIGI 85 
Infrapasívny priestorový snímač, rozsah 90st. , dosah 11m, do -

35st. C, odolný voči zvieratám do 40kg, vonkajší  
5 ks 

IR1110EXA 
Stropný PIR, zrkadlová optika, montážna výška 2,5 m až 5 m, 

priemer 14 metrov 
7 ks 

P
rí

sl
u

še
n

st
v
o
 

CD 95 
Ústredňa 16/152 duál slučiek, 8 oblastí, pamäť 1000 udalostí, 

100 kódov 
1 ks 

CD9031 
Externý  expander pre ústredne CD, 8 duálnych slučiek, 2 

výstupy 
2 ks 

CD 3008 Klávesnica pre ústredne CD, 16-miestny LCD display 2 ks 

ST Strieška na snímač DIGI 85 5 ks 

AWZ 300 
3A / 13,8V zdroj v plechovej krabici s trafom, tamper, LED 

signalizácia 
1 ks 

OS-365 
Vonkajšia magnetodynamická zálohovaná siréna s NiCd 

akumulátorom 4,8V/1,8Ah, blikač 1 ks 

P-50 Vnútorná siréna 3 ks 

12V, 18Ah Akumulátor do ústredne 12V, 18Ah 2 ks 

Rozvody EZS Kábel Alfa 6, 10, CYKY 3Cx1,5, lišta LV 350 m  

 

 

2.3 Plán projektu 

 Plánovanie bezpečnostného systému bude uskutočnené za pomoci techník 

projektového manažmentu, konkrétne logického rámca, WBS, časovej analýzy 

pomocou metódy MPM a Ganttovho diagramu, analýzy zdrojov, tvorby rozpočtu  
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a analýzy rizík. Techniky sú používané tak, aby boli pokryté všetky dimenzie 

trojimperatívu projektu. Projektový plán je tvorený pomocou softvérového nástroja 

Microsoft Project 2010, ktorý priamo poskytuje zaujímavé informácie o časovej, 

zdrojovej a nákladovej náročnosti skúmaného projektu.     

 Bezpečnostný systém sa snažíme naplánovať tak, aby sme pokryli všetky 

stanovené ciele a aby sme neprekročili predpokladaný rozpočet. Vytvorený plán slúži 

ako podklad pre samotnú realizáciu projektu a popisuje postup k jeho cieľom, čiže 

k zabezpečeniu objektu kamerovým a poplašným systémom.  

2.3.1 Logicky rámec projektu  

 

Tab. 5: Logický rámec projektu (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Popis Ukazatele Spôsob overenia Riziká 

Z
á

m
er

 

Zvýšenie zabezpečenia 

objektu 

Pokles počtu krádeží a 

vlámaní v objekte o 

95% po roku 

Policajné záznamy, 

inventarizačné a 

firemné štatistiky 

Zrušenie investície, 

dlhodobý výpadok 

prúdu 

C
ie

ľ
 Zavedenie 

bezpečnostného 

systému 

Funkčný samostatný 

systém v hodnote 

16000€ s DPH 20% 

Firemné štatistiky, 

záznamy zo systému 

Poruchy systému, 

nevhodné miesto 

inštalácie  

V
ý

st
u

p
y
 

1- Dokumentácia a 

príprava materiálu 

Materiál v hodnote 

7900€ bez DPH 

Rozpočet, faktúra za 

materiál, účtovníctvo 

Oneskorenie 

materiálu, chyby 

2- Vytvorenie systému  
Materiál v hodnote 

4600€ bez DPH 

Účtovníctvo, dodací 

list 

Technické problémy, 

nevhodnosť prostredia 

3- Inštalácia zariadení 
Kamery a snímače v 

hodnote 3300€ bez DPH 

Účtovníctvo, dodací 

list 

Chybovosť, poruchy 

zariadení 

4- Kontrola a revízia 

systému 

Funkčnosť a dosah 

kamier a snímačov 

podľa platných noriem 

Záznamy zo systému 

Chybovosť, 

nepresnosť merania, 

poruchy   

5- Odovzdanie systému  
Skompletizovaný 

systém 

Faktúra za 

poskytnuté služby 
Technické problémy 

A
k

ti
v

it
y
 

1- Spracovanie 

dokumentácie 
24 hodín, 1deň=8h. 1 človek, 155€ 

Oneskorenie, 

chybovosť 

1- Nákup a príprava 

materiálu 
56 hodín 1 človek, 408€ 

Oneskorenie dodávky 

materiálu 

2- Ťahanie káblov a líšt 80 hodín 4 ľudia, 2996€  Nevhodné prostredie 

2-Montáž zariadení na 

náročných miestach 
32 hodín 2 ľudia, 2074€ 

Technické problémy, 

nedostupnosť 

2- Príprava digitálneho 

záznamníka 
4 hodiny 1 človek, 1024€ Poruchy, výpadky 

2-Príprava ústredne a 

zdrojov na snímače 
8 hodín 1 človek, 1351€ Poruchy, výpadky 

2- Príprava zdrojov na 

kamery 
4 hodiny 1 človek, 346€ Poruchy, výpadky 

2- Oživenie systému 3 hodiny 2 ľudia, 27€ Zlyhanie techniky 

3- Montáž snímačov 12 hodín 2 ľudia, 1117€ Nepresnosť, chyby 
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3- Oživenie snímačov 4 hodiny 2 ľudia, 68€ Poruchy, chybovosť 

3- Montáž kamier 12 hodín 2 ľudia, 1256€ Nepresnosť, chyby 

3- Oživenie kamier 4 hodiny 2 ľudia, 36€ Poruchy, chybovosť 

4- Nastavenie 

kamerového systému  
8 hodín 2 ľudia, 104€ 

Nepresnosť, technické 

problémy 

4- Revízia kamerového 

systému podľa noriem 
3 hodiny 2 ľudia, 27€ Nedodržanie noriem 

4- Kontrola funkčnosti 
snímačov 

5 hodín 2 ľudia, 54€ Technické problémy 

4- Nastavenie dosahu 

snímačov 
1 hodina 2 ľudia, 9€ Nepresnosť 

4- Revízia poplašného 

systému podľa noriem 
3 hodiny 2 ľudia, 77€ Nedodržanie noriem 

5- Čistenie pracoviska a 

triedenie odpadu 
4 hodiny 4 ľudia, 72€ Meškanie prác 

5- Odovzdanie do 

prevádzky, zaškolenie 
1 hodina 1 človek, 34€ Technické problémy 

 

 V logickom rámci sa nachádza definovanie cieľa a zámeru projektu spolu s jeho 

konkrétnymi výstupmi. V zámere projektu sa ráta s poklesom počtu krádeži a vlámaní o 

95%. Toto číslo nám ukazuje pravý význam zavedenia takéhoto systému, s ktorým 

počíta investor.   

Konkrétne výstupy sa skladajú z dokumentácie, vytvorenia systému, inštalácie 

zariadení, kontroly a odovzdania systému. Tie spolu tvoria cieľ projektu. Výstupy sú 

rozdelené na jednotlivé činnosti, aktivity, pri ktorých je uvedený čas trvania, zdroje a 

náklady potrebné na ich realizáciu. Vytvorený logický rámec nám poskytuje základnú 

predstavu o projekte bezpečnostného systému a sú v ňom uvedené všetky potrebné 

kvantifikované odhady jednotlivých položiek. V riadkoch aktivít v stĺpci spôsob 

overenia sú uvedené približné nároky na zdroje a finančné náklady pre jednotlivé 

činnosti, v stĺpci ukazatele sú odhady dôb trvania. Odhady sú získané po konzultácii 

s vedením firmy TECO, aby bola zaručená čo najväčšia presnosť projektu. 

2.3.2 WBS projektu 

 Bezpečnostný systém  je za pomoci techniky WBS rozdelený do jednotlivých 

úrovní činností. Najmenšie projektové práce sú zoskupené v piatich hlavných 

skupinách, z ktorých sa projekt skladá. Je to dokumentácia, príprava systému, inštalácia 

zariadení, kontrola s revíziou a odovzdanie systému. Za pomoci dekompozície boli tieto 

skupiny rozložené na činnosti, ktoré musia byť zrealizované, aby bol projekt úspešný. 

V Prílohe 2 sa nachádza graf WBS, ktorý ukazuje hierarchickú štruktúru činností v 
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projekte. Následne budú identifikované činnosti ohodnotené dobami trvania spolu 

s určením ich vzájomnej náväznosti.  

2.3.3 Činnosti projektu, ich náväznosti a doby trvania  

 

Tab. 6:Náväznosti a doby trvania činností (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Činnosť Popis 
Doba trvania 

[hodina] 

Bezprostredne 

predchádzajúca 
činnosť 

A 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie 24 ---- 

B Nákup a príprava materiálu  56 ---- 

C Ťahanie káblov 80 A,B 

D 

Montáž kamier a snímačov na 

ťažko dostupných miestach 32 C 

E 

Príprava digitálneho 

záznamníku  4 C 

F 

Príprava ústredne a zdroja na 

poplašné zariadenie 8 C 

G Príprava zdroja na kamery 4 C 

H Oživenie systému  3 D,E,F,G 

I Montáž snímačov 12 H 

J Oživenie snímačov 4 I 

K Montáž kamier 12 H 

L Oživenie kamier 4 K 

M 

Nastavenie a doladenie 

kamerového systému  8 L 

N 

Revízia kamerového systému 

podľa platných noriem 3 L 

O 

Kontrola funkčnosti 

snímačov 6 J 

P Nastavenie dosahu snímačov 1 J 

R 

Revízia poplašného systému 

podľa platných noriem 3 O,P 

S 

Čistenie pracoviska a 

triedenie odpadu 4 M,N,R 

T 

Zaškolenie a odovzdanie 

systému investorovi 1 S 

 

 Stanovené odhady dôb trvania činností a ich bezprostredne predchádzajúce 

činnosti slúžia ako vstupné informácie pre tvorbu sieťového grafu časovej analýzy. 

Doba trvania je v hodinách, pretože aj mzda technikov sa ráta na hodiny, čo prispieva 
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k jednoduchšiemu prístupu v analýze. Časovo najnáročnejšia položka je ťahanie káblov, 

ktorá v práci na objekte zaberie až 80 hodín. Na druhej strane, najmenej náročné 

položky sú v závere projektu. Sú to najmä kontrolné a zaškolovacie činnosti.   

2.3.4 Časová analýza projektu 

 Realizácia projektu je naplánovaná od 1.3.2012 do 11.4.2012. Ak uvažujeme, že 

projektanti a technici majú pracovnú dobu 8 hodín mimo víkendov, predpokladaný čas 

realizácie projektu predstavuje 30 pracovných dní, čiže 240 hodín. Časová analýza nám 

pomôže bližšie určiť dobu realizácie projektu, avšak tá by nemala prekročiť  

stanovených 30 dní. Tabuľku 6 použijeme ako vstupné dáta pre analýzu.  

 Na zistenie doby trvania projektu využijeme Ganttov diagram a časovú analýzu 

pomocou sieťového grafu MPM. Oba grafy sú vytvorené v prostredí Microsoft Project a 

nachádzajú sa v Prílohe 3 a Prílohe 4. Ganttov diagram nám zároveň ukazuje prehľadné 

rozvrhnutie činností ako v skutočnosti nasledujú za sebou spolu s dátumami ich 

plánovaného prevedenia. Jednotlivé časové charakteristiky činností, ich celkové rezervy 

sú vypočítané v nasledujúcej tabuľke. Kritické činnosti sú označené modrou farbou a 

zvýraznené. 

 

Tab. 7:Výsledky časovej analýzy sieťového grafu (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Činnosť Uzol 
Doba 

trvania 

Čas. údaje činností Časová rezerva 

ZM KM ZP KP RC 

A 1 24 0 24 32 56 32 

B 2 56 0 56 0 56 0 

C 3 80 56 136 56 136 0 

D 4 32 136 168 136 168 0 

E 5 4 136 140 164 168 28 

F 6 8 136 144 160 168 24 

G 7 4 136 140 164 168 28 

H 8 3 168 171 168 171 0 

I 9 12 171 183 171 183 0 

J 10 4 183 187 183 187 0 

K 11 12 171 183 172 184 1 

L 12 4 183 187 184 188 1 

M 13 8 187 195 188 196 1 

N 14 3 187 190 193 196 6 

O 15 6 187 193 187 193 0 

P 16 1 187 188 192 193 5 

R 17 3 193 196 193 196 0 

S 18 4 196 200 196 200 0 

T 19 1 200 201 200 201 0 
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Výsledkom časovej analýzy je sieťový graf spolu s časovými charakteristikami 

jednotlivých činností, ktoré sú uvedené aj v tabuľke 7. Z grafov a tabuľky si môžeme 

všimnúť, že najdlhšia cesta z počiatočného do konečného uzlu grafu trvá 201 hodín. Je 

to zároveň najkratší možný termín ukončenia projektu. To predstavuje 25 pracovných 

dní a jednu hodinu. Z toho vyplýva, že projekt je možné reálne ukončiť ešte skôr ako 

v plánovaný termín ukončenia projektu. Konkrétne to vychádza o 39 pracovných hodín 

skôr. Podľa Ganttovho diagramu v Prílohe 3, ktorý pracuje s dátumom, môže byť 

projekt ukončený už 5.4.2012, o približne 5 pracovných dní skôr.   

 Kritickú cestu tvorí 10 činností. V tomto prípade je to pomerne veľa, keďže 

celkovo je v projekte 19 činností. Percento kritickosti je vysoké a predstavuje 

10/19*100= 52,63%. Viac ako polovica činností je v projekte bezpečnostného systému 

kritických, preto je vhodné uskutočniť analýzu kritickej cesty, optimalizovať dostupné 

zdroje na kritické činnosti a použiť celkové rezervy činností. Tomu sa však budeme 

venovať vo vlastných návrhoch a riešeniach. Keď si však pripomenieme, že ide skôr 

o malý projekt, ktorý je možné zrealizovať za jeden mesiac, nepredstavuje vysoké 

percento kritickosti veľkú hrozbu, avšak predĺženie projektu je pravdepodobné.   

 V Ganttovom diagrame sú kritické činnosti znázornené červenou farbou a 

v MPM grafe červenými väzbami. Sú to najmä činnosti s najdlhšími dobami trvania, 

ako napríklad nákup a príprava materiálu, ťahanie káblov, montáž zariadení na ťažko 

dostupných miestach a montáž snímačov. Tieto činnosti priamo ovplyvňujú najkratší 

možný termín ukončenia projektu a ich predĺženie predĺži aj celkovú dobu trvania 

projektu. 

 Pre automatizovanie výpočtu charakteristík činností v tabuľke časovej analýzy 

sieťového grafu MPM bol vytvorený program v programovacom jazyku VBA (Visual 

Basic for Application) v prostredí Microsoft Excel. Program pomohol jednoducho a 

rýchlo prísť k výsledkom časovej analýzy a jeho zdrojový kód sa nachádza na pridanom 

CD spolu s plánom bezpečnostného systému v prostredí Microsoft Project. 

2.3.5 Analýza zdrojov projektu 

 Každý projekt potrebuje prostriedky aby dosiahol stanovený cieľ. Môžu to byť 

ľudské, materiálne a nákladové zdroje, ktoré projekt podporujú v jeho realizácii. 

V bezpečnostnom systéme sa používajú mnohé zdroje.  



43 
 

Materiálne zdroje sú hlavne systémové prvky ako jednotlivé kamery, snímače, 

káble, akumulátory, potrebné pre zavedenie systému. Keďže projekt má trvanie 25 

pracovných dní, z toho samotná inštalácia materiálu začne 7 pracovných dní po zahájení 

projektu, bolo by vhodné keby bol všetok materiál pripravený už v deň začiatku 

inštalačných prác systému. To záleží od dostupnosti materiálu a od dohody 

s dodávateľom. Potrebný materiál na inštaláciu systému je uvedený v tabuľke 4 

s potrebným množstvom. Materiál je potrebné rozdeliť k jednotlivým činnostiam, aby 

bolo jednoznačne určené ich vyťaženie. Pridelenie zdrojov k činnostiam sa nachádza 

v Prílohe 5. Najviac materiálnych zdrojov je pridelených k činnostiam ťahanie káblov 

a montáž zariadení na ťažko dostupných miestach. Dôvodom je, že väčšia namáhavej 

práce s množstvom inštalačných prác sa práve deje v rámci týchto dvoch činností. 

Naopak, najmenej zaťažené sú revízne a kontrolné práce, ktoré vyžadujú  len zručnosti 

a skúsenosti technikov. 

V skúmanom projekte je pomerne malé množstvo nákladových položiek. Aj keď 

plánovaný rozpočet je pomerne vysoký, je to hlavne kvôli kvalitným a preto aj drahším 

kamerám a snímačom. Mimo prácu a materiál sú nákladovými zdrojmi cestovanie, 

ubytovanie, revízia elektrickej zabezpečovacej signalizácie a zaškolenie obsluhy. Keďže 

objekt je vzdialený od firmy TECO 60km, je potrebné cestovať minimálne dvakrát za 

týždeň, ak rátame týždňové ubytovanie pre technikov. Projektant má naplánované dve 

pracovné cesty k objektu z dôvodu jeho preskúmania a návrhu systému. Revízia EZS, 

čiže kontrola systému, a zaškolenie obsluhy sú služby konané priamo pre investora. 

Ďalej sa pozrieme na plán ľudských zdrojov.  

Ľudské zdroje, ktoré zabezpečujú projektovú dokumentáciu, inštaláciu materiálu 

a chod celého systému, predstavujú projektanti a technici. V tomto projekte nie je 

potrebných viac profesií, pretože ostatné sa podieľajú na projekte okrajovo. To 

znamená, že sa priamo nezapájajú do vytvárania systému, ale potrebujú mať o ňom 

prehľad. Napríklad ich práca na projekte môže začať až po skončení jeho realizácie, 

alebo ešte pred jeho zahájením. Môže to by manažér, ekonómovia a účtovníci.  

Firma TECO ráta s dvomi projektantmi a štyrmi technikmi na projekt. Títo 

pracovníci by mali byť rozdelení tak, aby pokryli všetky potrebné činnosti v projekte a 

aby ich prerozdelenie priveľmi neovplyvňovalo časový plán projektu. Projektanti sa 

zaoberajú dokumentáciou a plánmi, technici zavedením systému do praxe. 
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Graf 9: Ganttov diagram projektu (Zdroj: vlastné spracovanie)  

 

 V jednoduchom Ganttovom diagrame sa nachádza pohľad na činnosti, v ktorom 

je jasne vidieť, ktoré z nich bežia súčasne v čase a ako za sebou nasledujú. Všetky 

takéto činnosti je potrebné zabezpečiť zdrojmi, aby nenastávali čakacie doby, prestoje, 

predĺženie pracovného času a iné problémy. Ak je rozvrhnutie zdrojov nesprávne, môžu 

nastať situácie, kedy je na pracovisku potrebných viac ľudských síl ako je dostupných. 

V takom prípade by bolo nedostatok pracovnej sily a bolo by potrebné ju doplniť buď 

externými pracovníkmi, zvýšením pracovného nasadenia alebo nadčasmi. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené potrebné ľudské zdroje k činnostiam. Informácie sú 

získané po konzultácii s vedením firmy TECO.  

 

Tab. 8: Priradenie ľudských zdrojov k činnostiam (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Činnosť A B C D E F G H I J K L M N O P R S T 

Zdroje 1 1 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 

 

Na činnostiach A a B, čo sú činnosti tvorby projektovej dokumentácie, nákupu a 

prípravy materiálu, pracujú dvaja projektanti. Všetky ostatné činnosti sa už priamo 

dotýkajú tvorby bezpečnostného systému a preto na nich výhradne pracujú technici až 

do ukončenia projektu. Každý pracovník predstavuje 100% denne. Keďže limit 

technikov je štyria na deň, celkový maximálny odpracovaný limit predstavuje 400%. 

Pre projektantov je to len 200% denne, pretože na projekte pracujú len dvaja.  
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Graf 10: Histogram rozdelenia ľudských zdrojov (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 V histograme, ktorý nám ukazuje nároky na prácu ľudských zdrojov môžeme 

vidieť, že v dvoch pracovných dňoch je maximálna kapacita práce prekročená. To je 

znázornené prekročením stĺpca práce nad vodorovný limit práce.  Preto bude potrebné 

vyrovnať zdroje a navrhnúť ich vhodné prerozdelenie. Na druhej strane existujú dni, 

napríklad 28 a 29, kedy pracujú len dvaja technici 16 hodín. Potenciál všetkých štyroch 

technikov nie je využitý, čo je neefektívne. Projektanti majú dostatočné rezervy a pri ich 

vzájomnej spolupráci by sa mohla realizácia projektu skrátiť.  

Celkovo je projekt bezpečnostného systému zdrojovo preťažený, ale vhodnými 

úpravami je možné zdroje vyrovnať. Optimalizácia zdrojov sa nachádza vo vlastných 

návrhoch a riešeniach. 

2.3.6 Analýza rizík metódou RIPRAN 

 Pomocou metódy RIPRAN je identifikovaných niekoľko rizík, ktoré by mohli 

ovplyvniť chod projektu. Týmto získame detailnejší prehľad projektu, čo nám umožní 

lepšie sa pripraviť na jeho realizáciu. Riziká sú súčasťou každého projektu, pretože 

vždy sa vyskytne niečo, čo ovplyvní riadenie projektu. Dopad na projekt môže mať dve 

strany, pozitívnu a negatívnu. Vo väčšine prípadov nastáva negatívne ovplyvnenie a je 

potrebné zvoliť iný prístup k projektu, zavádzať zmeny aby nebol ohrozený cieľ 

projektu, v krajnom prípade je nutné zaviesť rizikový manažment. Keďže zavedenie 

bezpečnostného systému malého rozsahu je projekt s trvaním okolo jedného mesiacu 
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a nemá priveľmi nákladové položky, môžu nastať problémy, ktoré však nebudú mať 

dopad s priveľkým ohrozením cieľa. V nasledujúcej tabuľke sú identifikované hrozby a 

ich scenáre s verbálnou kvantifikáciou na základe vlastných úvah. Sú to riziká, ktoré 

môžu narušiť tvorbu bezpečnostného systému.     

 

Tab. 9: Identifikácia rizík (Zdroj: vlastné spracovanie) 

  Identifikácia rizika  Verbálna kvantifikácia rizika  

Por. 

číslo Hrozba Scenár  

Pravde- 

podobnosť 

Dopad na 

projekt 

Hodnota 

rizika 

1 Chybná inštalácia systému 

Nefunkčnosť a poruchovosť 

systému Nízka Stredný Nízka 

2 

Chybné nastavenie dosahu 

snímačov 

Neefektívny bezpečnostný 

systém Nízka Stredný Nízka 

3 Chybné nastavenie kamier 

Neefektívny bezpečnostný 

systém Nízka Stredný Nízka 

4 

Chybné usporiadanie 

montáže materiálu 

Odcudzenie montovaného 

vonkajšieho materiálu pred 

spustením systému Nízka Vysoký Nízka 

5 Chybný návrh systému Náročné ťahanie káblov Nízka Stredný Nízka 

6 Chybný návrh systému 

Nevhodné miesto montáže 

zariadení Nízka Stredný Nízka 

7 Chybný návrh systému Nevhodný výber materiálu Nízka Stredný Nízka 

8 

Chybný odhad dôb trvania 

činností Nereálny časový plán Stredná Stredný Stredná  

9 

Materiál nevyhovuje 

investorovi Zmena požiadavkou investora Nízka Malý Nízka 

10 

Meškanie dodávky 

materiálu 

Meškanie prác, predĺženie 

projektu Stredná Stredný Stredná  

11 

Miesta inštalácie sú 

nevyhovujúce Zmena požiadavkou investora Nízka Malý Nízka 

12 

Navýšenie neočakávaných 

nákladov 

Prekročenie plánovaného 

rozpočtu Stredná Stredný Stredná  

13 

Nedodržanie platných 

noriem 

Neefektívny bezpečnostný 

systém Nízka Stredný Nízka 

14 

Nedostatok financií 

investora Výmena materiálu Stredná Stredný Stredná  

15 

Nedostatok financií 

investora Zrušenie investície Nízka Vysoký Nízka 

16 Nekvalitný materiál 

Nefunkčnosť a poruchovosť 

systému Nízka Vysoký Nízka 

17 

Neočakávané úpravy 

prostredia 

Meškanie prác, predĺženie 

projektu Stredná Stredný Stredná  

18 Ochorenia Nedostatok pracovnej sily Nízka Stredný Nízka 

19 Poruchy zariadení Potreba opravy materiálu  Stredná Stredný Stredná  

20 Práca na iných projektoch Nedostatok pracovnej sily Vysoká Stredný Vysoká 

21 Problémy v elektrárňach Dlhodobý výpadok prúdu Nízka Stredný Nízka 
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Riziko, ktoré by predstavovalo najväčšiu hrozbu, avšak nie je pravdepodobné, je 

zrušenie investície v implementačnej fáze. Keďže zadávateľská firma je dostatočne 

stabilná, toto riziko nehrozí. Vysoký dopad majú aj chybné usporiadanie montáže 

materiálu a kúpa nekvalitného materiálu, ich pravdepodobnosť je ale nízka, pretože 

firma TECO má skúsenosti s inštaláciou mnohých systémov a overený materiál od 

stálych dodávateľov. Vysoká pravdepodobnosť nastáva pri nedostatku pracovnej sily. 

Riziko je spôsobené prácou na niekoľkých projektoch súčasne, aby si firma, aj keď je 

malá v počte zamestnancov, zaistila dostatok prostriedkov pre svoje financovanie.  

V skutočnosti to znamená hľadanie iných pracovných zdrojov, poprípade ich vhodné 

usporiadanie. 

V zavedení bezpečnostného systému je hlavne potrebné vysporiadať sa 

neplánovanými zmenami, ktoré nastanú pri samotnej inštalácii. Väčšina rizík súvisí so 

zmenami požiadaviek investora, poruchovosťou zariadení a problematickou montážou. 

Ak je zvolený vhodný postup ako obísť, poprípade nájsť kompromis s týmito faktormi, 

riziká vôbec nenastanú. Firma TECO a jej pracovníci už majú dostatok skúseností 

a zručností v tejto oblasti, preto sú viac pravdepodobné osobné chyby ako inštalačné.  

Riziká, ktoré by mohli najviac ovplyvniť projekt majú strednú alebo vysokú 

hodnotu. Najväčší problém by sa mohol vyskytnúť práve pri nedostatku pracovnej sily. 

Menej výrazné sú chybné odhady, meškanie prác, prekročenie rozpočtu, meškanie 

dodávky materiálu, poruchy zariadení a iné. Tie však môžu veľmi pravdepodobne 

nastať a je potrebné sa na nepripraviť a znížiť ich hodnotu. Pretože projekt nie je veľmi 

náročný, väčšina hodnôt rizík je nízka. Avšak aj také je potrebné eliminovať. Pre riziká 

so strednou a vysokou hodnotou je nevyhnutné navrhnúť opatrenia a vypočítať ich 

nákladový vplyv na projekt. Znižovanie rizík sa nachádza v kapitole návrhov vlastných 

opatrení.  

2.3.7 Náklady projektu a rozpočet 

 Náklady projektu, ktoré je potrebné pokryť pri zavedení bezpečnostného 

systému, môžeme rozdeliť na tri skupiny, priame, nepriame a ostatné. V priamych 

nákladoch sa nachádzajú  materiál a mzdy, doprava, ubytovanie, zaškolenie obsluhy a 

revízia EZS, pretože ich môžeme priamo priradiť k projektu. K nepriamym nákladom 

patria dane a osobné náklady, napríklad odmeny, plat manažmentu, dovolenka. Tie sa 

v projekte ukážu ako percento sumy určené manažérom. Ostatné náklady už zahrňujú 
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rezervy a riziká tvorené pri plánovaní projektu (12). V tabuľke 10 sa nachádza rozpočet 

bezpečnostného systému po jednotlivých nákladových položkách.  

 

          Tab. 10: Rozpočet projektu s nákladmi zdrojov (Zdroj: Upravené podľa cien firmy TECO)  

Typ Názov zdroja Množstvo  
Štandardná 

sadzba 
Hodnota 

P
rá

ca
 

Technik 529 hodín 4,50 €/hodina 2380,50 € 

Projektant 80 hodín 5,50 €/hodina 440,00 € 

M
a

te
ri

á
l 

EKO-4612P-IR36-II 4 kusy 90,00 €/kus 360,00 € 

SKK-4112F 1 kus 44,00 €/kus 44,00 € 

EKO-47DVP-IR72 11 kusov 124,00 €/kus 1364,00 € 

EKO-9512S3.6 4 kusy 68,00 €/kus 272,00 € 

Ekonom ICA-BP1 30 kusov 4,00 €/kus 120,00 € 

WD 2 kus 126,00 €/kus 252,00 € 

Phillips 1 kus 290,00 €/kus 290,00 € 

Vogels 1 kus 110,00 €/kus 110,00 € 

DISS 1 kus 690,00 €/kus 690,00 € 

UTP kat. 5 1150 metrov 0,29 €/meter 333,50 € 

VRM 25 150 metrov 0,65 €/meter 97,50 € 

FX 25 10 metrov 0,33 €/meter 3,30 € 

LV 40X15  150 metrov 0,95 €/meter 142,50 € 

DIGI 65 8 kusov 62,00 €/kus 496,00 € 

DIGI 85 5 kusov 99,00 €/kus 495,00 € 

IR1110EXA 7 kusy 68,00 €/kus 476,00 € 

CD 95 1 kus 616,00 €/kus 616,00 € 

CD9031 2 kusy 132,00 €/kus 264,00 € 

CD 3008 2 kusy 117,00 €/kus 234,00 € 

ST 5 kus 5,00 €/kus 25,00 € 

AWZ 300 1 kus 65,00 €/kus 65,00 € 

OS-365 1 kus 61,00 €/kus 61,00 € 

P-50 3 kusy 15,00 €/kus 45,00 € 

12V, 18Ah 2 kusy 68,00 €/kus 136,00 € 

Inštalačný Materiál 1 kus 100,00 €/kus 100,00 € 

Rozvody EZS 350 metrov 2,00 €/meter 700,00 € 

N
á

k
la

d
y
 

Revízia EZS ---------------- ---------------- 50,00 € 

Zaškolenie obsluhy ---------------- ---------------- 24,00 €  

Doprava ---------------- ---------------- 69,31 € 

Ubytovanie ---------------- ---------------- 480,00 € 

Osobné náklady ---------------- ---------------- 350,00 € 

Rezervy ---------------- ---------------- 250,00 € 

Dane ---------------- ---------------- 2367,12 € 

   
CELKOM: 14202,73 € 
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S reálnymi cenami, ktoré používa firma TECO pri predaji materiálu, boli 

vyčíslené náklady v hodnote 7791,80€ bez DPH. Cena práce predstavuje hodnotu 

2820,50€. Toto číslo bolo dosiahnuté spočítaním hodín práce a ich vynásobením 

štandardnou hodinovou sadzbou projektantov a technikov. Štandardná sadzba 

projektanta je 5,50€ a počet hodín práce je 80. Technici odpracujú na projekte 529 

hodín za 4,50€ na hodinu.  

 Ďalšími nákladmi, ktoré je potrebné odhadnúť sú náklady na ubytovanie a 

dopravu. Keďže objekt je vzdialený 60km od firmy, výhodnejšie je zvoliť práce na 

projekte spojené s ubytovaním. Technici budú spoločne dochádzať na týždňové práce. 

Projektanti pracujú vo firme a nepotrebujú dochádzať k objektu. Bežná suma za 

ubytovanie v nižšom štandarde v mieste, kde sa nachádza objekt, predstavuje 8€ bez 

DPH na noc. Spoločne štyria technici a projektanti využijú 15 nocí ubytovania a 

precestujú 720km (60km dvakrát do týždňa, po dobu 6 týždňov). To predstavuje 480€ 

bez DPH na ubytovanie a 69,30€ bez DPH za dopravu pri cene 1,54€ za liter pohonných 

hmôt a priemernej spotrebe 7,5 l/100km.       

 Revízia EZS a zaškolenie personálu sú náklady, ktoré je potrebné uhradiť pri 

fakturácii projektu. Školenie prebehne ako jedna z posledných činností, ale revízia až po 

dohode so zadávateľom. Ich hodnota je stanovená firmou. Osobné náklady, ktoré 

pokrývajú ostatné platy, odmeny, pracovné neschopnosti, atď., majú hodnotu 350€.  

Náklady projektu bezpečnostného systému predstavujú 14202,72€ s DPH 20%.  

Na druhej strane stoja výnosy projektu. V tomto prípade ide o veľkosť investície 

v hodnote 16000€ s DPH 20%. Pri porovnaní nákladov a výnosov by mali prevažovať 

výnosy, pretože ide o ziskový projekt. Kladný výsledok hospodárenia z projektu sa 

využíva na ďalšie financovanie firemných plánov. Suma nákladov neprekročila celkový 

predpokladaný rozpočet, výšku investície, preto projekt vytvára nadhodnotu so 11,23% 

ziskom. Táto suma však môže ešte narásť alebo klesnúť podľa využitia stanovených 

rezerv, množstve daní a príchodu neočakávaných rizík. 

  Rezervy boli stanovené na 250€, čo by mohlo pokryť väčšinu neočakávaných 

nákladov za dobu realizácie projektu. Celkový rozpočet projektu je preto primeraný, 

avšak neobsahuje kvantifikované náklady rizík. Rozpočet nákladovosti jednotlivých 

činností projektu sa nachádza v Prílohe 6. Najnákladnejšie sú činnosti s najdlhším 

trvaním, s obsahom drahých materiálov a nepriamymi nákladmi.    
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3 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENÍ 

 

 V predchádzajúcej kapitole bol predstavený projekt bezpečnostného systému a 

vytvorený vlastný plán, ktorý skúmal jeho časovú, zdrojovú a nákladovú situáciu. 

V nasledujúcej časti prebehne optimalizácia plánu realizácie pomocou predložených 

návrhov, aby bol projekt pripravený na implementačnú fázu a aby jeho finančná 

a časová, poprípade riziková náročnosť bola v rámci možností minimalizovaná. 

3.1 Znižovanie hodnoty rizika 

Nasledujúca tabuľka obsahuje návrhy na opatrenia jednotlivých rizík,  ich nové 

hodnoty, náročnosť na čas, náklady a celkové vyhodnotenie. Znižovanie hodnôt 

vychádza z predchádzajúcej identifikácie rizík metódou RIPRAN.  

 
Tab. 11: Znižovanie rizík (Zdroj: vlastné spracovanie) 

Por. 

číslo Návrhy na opatrenie 

Predpokladané 

náklady 

Časová 

rezerva 

Nová hodnota 

rizika 

1 Poučenie z predchádzajúcich projektov Nulové Nepotrebná Nulová 

2 Dôkladné preskúmanie nastavenia Nulové 0,5 hodiny Nulová 

3 Dôkladné preskúmanie nastavenia Nulové 0,5 hodiny Nulová 

4 
Premyslenie montáže pri spracovaní 
dokumentácie Nulové 1 hodina Nulová 

5 Dôkladná analýza prostredia v prípravnej fáze 20€  2 hodiny Nulová 

6 Dôkladná analýza prostredia v prípravnej fáze 2,50 € 0,5 hodiny Nulová 

7 Dôkladný výber materiálu v prípravnej fáze Nulové 0,5 hodiny Nulová 

8 Preskúmanie predchádzajúcich projektov Nulové 2 hodiny Nízka 

9 Vhodná výmenu materiálu pri plánovaní Nulové 0,5 hodiny Nulová 

10 

Dohoda dodania všetkého materiálu s 
dodávateľmi deň pred začatím  montáže, 

vykonávanie iných činností v projekte 100 € 3 hodiny Nízka 

11 Ujasnenie požiadaviek investora pred realizáciou Nulová 0,5 hodiny Nulová 

12 

Preskúmanie predchádzajúcich projektov, tvorba 

rezervy 200 € 1 hodina Nízka 

13 Dôkladná revízia Nulová Nepotrebná Nulová 

14 Ujasnenie požiadaviek investora pred realizáciou Nulová Nepotrebná Nulová 

15 Ujasnenie finančných možností pred realizáciou Nulová Nepotrebná Nulová 

16 Výmena materiálu 300€ 6 hodín Nízka 

17 Príprava materiálu na úpravu prostredia 50 € 1 hodina Nulová 

18 Prevencia vhodným oblečením a stravou Nulová Nepotrebná Nulová 

19 Využitie skúseností technikov Nulová 1 hodina Nízka 

20 Najať externého technika alebo nadčasy 250 € 2 hodiny Nízka 

21 Využitie záložného zdroja napájania systému Nulová 2 hodiny Nulová 

  Celkom 922,5€ 24 hodín Veľmi nízka 
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V rámci analýzy sú navrhnuté opatrenia,  ktoré znižujú hodnoty rizík a tak aj ich 

celkovú hodnotu. Predpokladané finančné a časové náklady sú kvantifikované 

odhadom. Po vyhodnotení analýzy rizík bola zistená veľmi nízka rizikovosť projektu, 

ktorý by mal byť bez väčších ťažkostí realizovateľný. 

Najproblémovejšie riziko nedostatočnej pracovnej sily by mohlo byť vyriešené 

nájmom externého technika alebo nadčasovou prácou, čo stojí dodatočnú mzdu, ale 

neohrozí to celkový plán projektu. Ďalšia problémová položka, prekročenie rozpočtu, 

by mohla byť zredukovaná preskúmaním minulých projektov a tvorbou rezervy 200€. 

Ak by nastala porucha nového materiálu, ten je potrebné vymeniť a preto sa toto riziko 

stáva najnákladnejším v hodnote 300€. Avšak toto riziko nie je veľmi pravdepodobné. 

Riziká, ktoré by najviac ovplyvnili čas projektu sú výmena materiálu a zároveň 

meškanie pri dodávke materiálu. Takýto problém sa dá vyriešiť len vhodnou dohodou 

s dodávateľom alebo prácou na iných činnostiach projektu bezpečnostného systému 

pokiaľ tovar nebude dodaný. Príkladom môže byť  dohoda na prípravu všetkých 

potrebných materiálov už v deň zahájenia inštalačných prác. 

Projekt z hľadiska celkovej rizikovosti nemá veľký sklon k problémom, ktoré by 

ho mohli predĺžiť, respektíve zvýšiť náklady. Niektoré riziká sú úplne eliminované 

a preto by nastať nemali. Potrebné je však vytvoriť rezervu 922,5€, z ktorej by sa mohlo 

čerpať v prípade potreby financovania nákladov a miezd. To isté platí aj pre vytvorenie 

časovej rezervy 24 hodín. S týmto predĺžením projektu treba rátať, ak by nastali riziká 

dotýkajúce sa času. V tom prípade by sa realizácia projektu mohla posunúť o 3 

pracovné dni. Ak uvažujeme 8-hodinový pracovný deň a 5-dňový pracovný týždeň, 

projekt by tak bol zrealizovaný za 225 hodín, to znamená 28 dní a jednu hodinu.  

3.2 Doba trvania projektu 

 Podľa časovej analýzy je najkratší termín ukončenia projektu 201 hodín, to 

znamená 25 pracovných dní a jedna hodina. Ak k tomu prirátame identifikované riziká, 

ktoré predstavujú predĺženie o 24 hodín, projekt bude trvať 28 dní a jednu hodinu. To 

znamená, že existuje prirodzená rezerva dvoch pracovných dní do plánovaného 

ukončenia projektu. Stále je však možné vytvoriť niektoré úpravy v činnostiach a 

rezervách, aby bol čas realizácie systému skrátený.  
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3.2.1 Náväznosť činností 

 Vhodným usporiadaním činností môžeme docieliť ich lepšiu náväznosť. Prvé 

úpravy, ktoré nastali už pri tvorbe plánu, sú usporiadanie vypracovania projektovej 

dokumentácie a prípravy materiálu vedľa seba, čím sa ušetrilo 24 hodín.  

Dôležitým úkonom je vyčlenenie montáže kamier a snímačov na ťažko 

dostupných miestach zo samostatných činností montáže kamier a montáže snímačov. To 

nie je spravené kvôli časovej stránke projektu, skôr kvôli rizikovej. Dôvodom je možné 

odcudzenie drahej techniky, ktorá je montovaná ešte pred jej zapojením a funkčnosťou. 

Preto sú zariadenia na ťažko dostupných miestach a lacnejšie zariadenia montované ako 

prvé a tým je ich pravdepodobnosť krádeže nižšia. Inštalácia ostatných zariadení 

prebehne až po oživení systému. Takýmto spôsobom je ušetrený aj pracovný čas, 

pretože nedostupné zariadenia sú montované hneď a nie je potrebné sa k nim vracať.   

Ak uvažujeme, že činnosť ťahanie káblov má pripravený materiál skôr ako iná 

z dôvodu držania kabeláže na sklade firmy, môžu sa inštalačné práce na projekte začať 

už v deň dodávky káblového materiálu. Takto nie je potrebné čakať na ukončenie 

činnosti nákupu a prípravy materiálu. Technici môžu začať pracovať skôr a nastane 

skrátenie projektu aj o 16 hodín.  

Čo sa týka zaškolenia a odovzdanie systému investorovi, túto činnosť je možné 

zrealizovať zároveň s poslednou hodinou čistenia pracoviska. Poslednú hodinu sa 

uvoľní jeden pracovník, ktorý je poverený zaškolením a ostatní dorobia čistenie. Keďže 

činnosť je naplánovaná na začiatku dňa 5.4.2012, mohlo by dôjsť k jej posunu už na 

4.4.2012. Odovzdanie systému by tak mohlo prebehnúť už na konci predposledného 

pracovného dňa a náklady by klesli o jednu noc ubytovania pre štyroch pracovníkov. 

Ďalšie zmeny nie je možné vytvoriť v náväznostiach, pretože všetky ostatné 

činnosti nasledujú až po ukončení predchádzajúcich, sú kritické. 

3.2.2 Analýza kritickej cesty 

 V analýze kritickej cesty sa pokúsime eliminovať kritické činnosti, zvýšiť tak  

pravdepodobnosť termínu ukončenia projektu a znížiť kritickosť projektu 52,63%. 

Kritických činností je 10 a sú to konkrétne nákup a príprava materiálu, ťahanie káblov, 

montáž zariadení na ťažko dostupných miestach, montáž snímačov, oživenie snímačov, 

kontrola funkčnosti snímačov, revízia poplašného systému podľa platných noriem, 

čistenie pracoviska a odovzdanie systému do používania.  
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 Keďže nie je možné vylúčiť kritické činnosti, môžeme na niektoré čiastočne 

presunúť ľudské zdroje z nekritických činnosti. Tento prípad nastane pri činnostiach 

prípravy digitálneho záznamníku, ústredne a zdrojov na kamery. Na každej pracuje iba 

jeden technik. Dvaja technici popri tom pracujú na montáži zariadení. Keď tieto činnosti 

usporiadame vedľa seba tak, že na nich bude pracovať iba jediný technik, ostáva jeden 

pracovník zo štyroch navyše, ktorý sa môže venovať montáži zariadení. Dochádza tu 

k skráteniu realizovaného času a k vyrovnaniu zdrojov, ktoré na tomto mieste boli 

preťažené. Kritická činnosť montáže zariadení na ťažko dostupných miestach sa môže 

skrátiť až o 12 hodín pracovného času voľného technika, zvlášť keď sa k ním pridá aj 

technik pracujúci na zdrojoch a záznamníku po skončení svojej práce. 

 Kritickú situáciu z oblasti kontroly a revízie systému, kde začínajú činnosti ako 

doladenie systému, kontroly funkčnosti snímačov a revízie, nie je možné vyriešiť 

posunmi v rezervách činností. Všetky usporiadania vedú k celkovému predĺženiu času 

projektu. Preto na odkritičnenie a skrátenie týchto činností je potrebné zabezpečiť 

externé zdroje alebo nadčasy. Tento prípad rozoberieme v prehodnotení zdrojov.    

 Ďalšie celkové rezervy činností už nie je možné naplánovať. Avšak to by nemalo 

priveľmi ovplyvniť alebo oddialiť dodržanie plánovaného termínu. Ak sa nevyskytnú 

nepredpokladané riziká, termín 11.4.2012 by mal byť bez problémov dodržaný. Vďaka 

návrhom však môže z pôvodných 225 pracovných hodín s rizikami klesnúť doba 

realizácie projektu až na 196 hodín pri ušetrených 29 hodinách. To predstavuje 24 

pracovných dní a štyri hodiny pri práci osem hodín denne. 

3.3 Optimalizácia zdrojov a nákladov 

 V rámci optimalizácie zdrojov sa pozrieme na nákladovo náročné položky a 

preťaženie práce ľudských zdrojov v projekte.   

3.3.1 Vyrovnanie ľudských zdrojov 

 Pri preskúmaní histogramu v grafe 10 si môžeme všimnúť, že nastávajú dva 

prípady, kedy je prekročený limit práce technikov. Keďže máme len štyroch technikov, 

z ktorých každý predstavuje 100%, dokopy to dáva 400% práce denne. Tento limit je 

v pláne prekročený 26.3. a 3.4.  

 Keď sa bližšie pozrieme na situáciu z dňa 26.3., dá sa veľmi jednoducho vyriešiť 

rovnakým spôsobom ako je opísané v analýze kritickej cesty. Stači usporiadanie 
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činností za sebou. Na týchto nekritických činnostiach typu prípravy digitálneho 

záznamníka, ústrední a zdrojov, bude pracovať iba jeden pracovník a ostatní traja sa 

budú venovať montáži zariadení. Po skončení nekritických činností sa technik pridá 

k ostatným. 

 Situácia z 3.4 je však zložitejšia. V tom dni sú 4 činnosti, z ktorých každá 

vyžaduje dvoch technikov. Využitie ľudských zdrojov je až 800% a preto je potrebné 

zvoliť nadčasy alebo najať externého pracovníka. Pretože doprava a ubytovanie pre 

externého pracovníka je nákladná, je rozumnejšie zvoliť nadčasy. Na druhej strane, 

pokusy o vyrovnanie zdrojov a ich preloženie na neskoršie termíny, či radenie činností 

za sebou, nie je možné urobiť, pretože vždy dôjde k predĺženiu projektu najmenej o dve 

hodiny. Vo svojej podstate by bolo potrebné zaviesť ďalší pracovný deň, preto v rámci 

optimalizácie bude vhodnejšie zvoliť prácu s nadčasom v daný deň, ktorá nepredĺži 

projekt. V tom prípade presunieme činnosti revízia kamerového systému a nastavenie 

dosahu snímačov po pracovnej dobe. Pretože jedna činnosť trvá jednu hodinu a druhá tri 

hodiny pri využití dvoch technikov na oboch činnostiach, po skončení prvej sa môžu 

technici premiestniť a dokončiť spolu s ostatnými druhú činnosť. Spolu im to bude trvať 

maximálne 2 hodiny. Takýmto spôsobom sme vyrovnali aj druhú situáciu. 

 

 

Graf 11: Histogram po vyrovnaní v problémových častiach (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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 V porovnaní histogramov z grafov 10 a 11 si všimneme, že preťaženie zdrojov je 

vyrovnané. Zdroje z 26.3 sú rovnomerne rozložené a časť sa presunula na 27.3. 

Preťaženie z 3.4 je vyriešené dvojhodinovým nadčasom. Zároveň pod vplyvom 

implementácie návrhu o zaškolenia personálu počas ukončovania čistiacej činnosti nie 

je potrebné zásobiť 5.4 žiadnymi ľudskými zdrojmi.  

3.3.2 Prehodnotenie nákladových položiek  

Materiál z analýzy vybavenia nie je možné zredukovať, pretože všetok je 

potrebný a presne vyrátaný. Avšak je možné, že časť sa ušetrí v priebehu realizácie 

projektu. Tým sa myslia predovšetkým položky, ktoré slúžia ako príslušenstvo. 

Napríklad kabeláž alebo inštalačný materiál. Podobné platí aj o práci. Hodnota práce je 

vyrátaná čo najpresnejšie. Znížiť jej finančnú náročnosť by bolo možné znížením 

hodinovej sadzby. V tom prípade by však pracovníci nepodávali potrebné výkony.  

Nadčasová sadzba pre technikov je 5,50€ hodinu. Po uskutočnení návrhov 

časových posunov bola celková práca technikov znížená z 529 na 524 hodín. Z toho je 8 

hodín nadčasových. Pri práci projektantov nenastala zmena. Náklady práce tak klesli 

o 2820,50€ na 2806€. 

 V pláne projektu bolo potrebné rozhodnúť či je výhodnejšie dochádzať za 

prácou každý deň, alebo posielať technikov na týždňové práce. Ak by technici 

dochádzali za prácou, vystúpili by náklady miezd o dve hodiny denne pre každého 

pracovníka a náklady cestovania by taktiež výrazne stúpli. Napriek tomu, že v tomto 

prípade by nebolo žiadne ubytovanie, pri predpokladaných cenách pohonných hmôt 

1,54€ za liter, by sa náklady zdvojnásobili. Výhodnejší je spôsob s ubytovaním v mieste 

objektu. Možnosť stiahnuť náklady by bola pri nájdení ešte lacnejšieho ubytovania. To 

by vychádzalo na 5,83€ na noc bez DPH. Štyria pracovníci tak využijú 15 nocí za 

349,80€. Z pôvodných 480€ sa ušetrí 130,20€. Je pravdepodobné, že nastane 

nespokojnosť technikov.  

 Ušetrilo by sa však už pri samotnej reorganizácii práce hlavne pri činnosti 

montáž zariadení na ťažko dostupných miestach, kde nastalo skrátenie doby trvania 

projektu o 12 hodín a pri posune ťahanie káblov o dva dni skôr. V tom prípade 

pracovníci neprespia na mieste objektu 15, ale 13 nocí za 303,16€ bez DPH. Zároveň 

však zostane cena za dopravu nezmenená, pretože sa precestuje rovnaký počet 

kilometrov, konkrétne 720km za 69,30€.       
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Osobné náklady, ktoré sa využívajú na financovanie iných záujmov a potrieb 

firmy nie je potrebné meniť, avšak môžeme znížiť rezervy z 250€ na 200€. To 

z dôvodu, že máme dostatočne ohodnotené riziká projektu a táto suma je stále o dosť 

vyššia ako cena väčšiny potrebného materiálu. 

3.3.3 Vplyv zmien na rozpočet projektu 

 Predložené návrhy ovplyvnili jednotlivé nákladové položky v rozpočte projektu.  

 

Tab. 12: Zjednodušený rozpočet po zavedení návrhov (Zdroj: vlastné spracovanie)  

Priame náklady 

Materiál 7 791,80 € 

Práca 2 806,00 € 

Revízia EZS 50,00 € 

Zaškolenie personálu  24,00 € 

Cestovné 69,30 € 

Ubytovanie 303,16 € 

Nepriame náklady 

Osobné náklady 350,00 € 

Dane 2503,35 € 

Ostatné náklady 

Riziká 922,50 € 

Rezervy 200,00 € 

Celkom 15 020,11 € 

 

Optimalizovaný  rozpočet preto ukazuje ako by sa zmenili celkové náklady, ak 

by boli návrhy vložené do projektu. Zmena nastáva v rezerve, v doplnení rizík, počte 

nocí ubytovania, jeho cene (13 nocí za 5,83€), v doprave, daniach a v znížení ceny 

práce. Celkovo sa náklady zvýšili o 817,38€ z 14202,73€ na 15020,11€ s DPH 20%. 

Dôvodom je hlavne vloženie kvantifikovanej hodnoty rizík do rozpočtu. V pôvodnom 

rozpočte sa riziká nenachádzali. Ak by sme uvažovali, že riziká v projekte 

bezpečnostného systému nenastanú, náklady by po optimalizácii dosiahli sumu ešte 

nižšiu ako v pôvodnom rozpočte, 13913,11€. 

V každom prípade je rozpočet po zavedení návrhov bližší skutočnosti 

a pravdepodobnosť jeho navýšenia je minimálna. Predpokladaný rozpočet 16000€ je 

stále nedosiahnutý a vytvára sa nadhodnota vo výške 6,12%, čo je pre tento typ projektu 

primeraný výsledok. 
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3.4 Vyhodnotenie a prínos návrhov 

 Všetky návrhy sa orientujú na vylepšenie efektivity realizácie projektu. Sú to 

návrhy, ktoré by mohli byť implementované do projektovej fázy a pomohli by v 

skutočnosti minimalizovať čas, náklady a zdrojovú náročnosť. Zároveň nám ponúkajú 

realistické možnosti ako zvládať a optimalizovať trojimperatív projektu. 

 V časovej analýze bolo ušetrených 29 pracovných hodín. Najrýchlejšie by mohol 

byť zrealizovaný projektu už za 172 hodín, teda 30.3. Pri rátaní s rizikami by sa termín 

ukončenia projektu predĺžil na 4.4. Pri analýze zdrojov sme vyrovnali preťažené 

pracovné dni a tak eliminovali možné posuny v činnostiach. Avšak to stálo 

dvojhodinový nadčas všetkých štyroch pracovníkov. Náklady boli optimalizované 

hlavne pri výbere týždňovej práce technikov, cenách a množstve nocí ubytovania. 

Celkový rozpočet síce stúpol najmä kvôli zaradeniu hodnoty rizík, ale je 

pravdepodobnejší ako predchádzajúci. Má dostatočné rezervy na krytie nepriaznivých 

situácii. 

 Vytvorenými návrhmi je plán projektu zavedenia bezpečnostného systému do 

konkrétneho objektu pripravený na efektívnu realizáciu. Návrhy na zlepšenie 

nepriaznivých situácii projektu slúžia ako možné nápady pre realizáciu ďalších 

projektov firmy TECO alebo podobným projektom zavedenia bezpečnostného systému.  

 

 

Graf 12: Ganttov diagram po uplatnení návrhov (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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ZÁVER 

 

 Cieľom práce bolo predovšetkým vytvoriť návrhy na zefektívnenie realizácie 

plánu konkrétneho bezpečnostného systému od firmy TECO- Ing. Ján Králik. Projekt 

bol plánovaný a optimalizovaný z hľadiska časovej, nákladovej a zdrojovej náročnosti s 

využitím vybraných nástrojov projektového manažmentu a sieťovej analýzy. Takto 

naplánovaný projekt a vytvorené návrhy na zlepšenie zavedenia systému môžu ďalej 

slúžiť ako podklad pre jeho realizáciu, poprípade ďalšie projekty s podobnou tematikou. 

 V analýze súčasného stavu bola predstavená firma TECO a reálny projekt 

zavedenia kamerového a poplašného systému, ktorý bol naplánovaný nástrojmi 

projektového manažmentu a spracovaný v prostredí softvéru Microsoft Project 2010. 

Zároveň boli vyhodnotené riziká projektu a vytvorené návrhy na zníženie ich dopadu 

alebo ich úplnú elimináciu. Výsledky analýz v plánovaní určili, že projekt bolo možné 

realizovať v termíne od 1.3.2012 do 5.4.2012, pričom je dodržaný predpokladaný  

termín 11.4.2012 so štvordňovou rezervou. Plánovaný rozpočet 16000€ taktiež nie je 

prekročený, pretože náklady na projekt tvoria 14202,73€.  

V niektorých častiach plánu boli preťažené zdroje a preto bol navrhnutý spôsob 

ich vyrovnania. Po implementácii návrhov do projektu, ktoré sa zaoberali elimináciou 

rizík, kritickými činnosťami a usporiadaním zdrojov, by mohol termín ukončenia 

realizácie systému klesnúť na 4.4.2012. Avšak po preskúmaní nákladových položiek 

a pridaním hodnoty rizík do rozpočtu, celkové náklady projektu stúpli na 15020,11€. 

Pôvodné predpokladané hodnoty opäť neboli prekročené. Projekt zavedenia 

bezpečnostného systému do konkrétneho objektu je preto možné realizovať 

prostredníctvom vytvoreného plánu a dosiahnuté výsledky a postupy riešenia problému 

je možné využiť v iných projektoch s podobným rozsahom a námetom.  

Týmto však práca na samotnom projekte nie je ukončená, pretože existuje 

mnoho iných techník, ktoré by sa na riadenie projektu mohli pozrieť z iného uhla 

a vylepšiť ho. Takto by sa mohla riešiť osobná motivácia pracovníkov, ich tímová 

spolupráca, kvalita vykonaného systému, zainteresované strany, konflikty, kritické 

situácie, spoľahlivosť a iné aspekty riadenia projektu v jeho rôznych fázach. Preto je 

plánovanie projektu bezpečnostného systému len časť omnoho rozsiahlejšej témy, ktorá  

nekončí pri jeho realizácii.  
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Skript v Liste 1: 

Private Sub CommandButton1_Click() 'kliknutím tlačítka spustí procedúry 

Call Vypocet_ZM_KM 

Call Vypocet_ZP_KP 

Call Vypocet_RC 

End Sub 

 

Skript v Module1: 

Option Explicit 

Function maximum(rozsah As Range) As Byte  'funkcia hľadá maximum vo výbere 

Dim bunka As Variant 

Dim a As Byte 

  a = 0 

        For Each bunka In rozsah 

              If bunka.Value > a Then a = bunka.Value 

             Next bunka 

        maximum = a 

End Function 

Function minimum(rozsah As Range) As Byte  'funkcia hľadá minimum vo výbere 

Dim bunka As Variant 

Dim b As Byte 

  b = 250 

        For Each bunka In rozsah 

              If bunka.Value < b Then b = bunka.Value 

             Next bunka 

        minimum = b 

End Function 

Public Sub Vypocet_ZM_KM() 

Dim i As Byte 

Dim j As Byte 

  i = 3 

       Do Until Range("B" & i).Value = Empty 'výpočet prebieha po riadku smerom nadol  

              j = i - 1 

           Range("D" & i).Value = Range("E" & j).Value 'priraďuje ZM uzlu 

           Range("D6:D9").Value = Range("E5").Value    'priraďuje ZM viacerým uzlom naraz podľa väzieb 

           Range("D11,D13").Value = Range("E10").Value 

           Range("D17,D18").Value = Range("E12").Value 



 

 

           Range("D15,D16").Value = Range("E14").Value      

           If Range("B" & i).Value = 1 Then Range("D" & i).Value = 0  'definuje počiatočné uzly 

           If Range("B" & i).Value = 2 Then Range("D" & i).Value = 0 

           If Range("B" & i).Value = 3 Then Range("D" & i).Value = maximum(Range("E3:E4"))  'vyberá 

maximum z KM pre ZM uzlu 

           If Range("B" & i).Value = 8 Then Range("D" & i).Value = maximum(Range("E6:E9")) 

           If Range("B" & i).Value = 17 Then Range("D" & i).Value = maximum(Range("E17:E18")) 

           If Range("B" & i).Value = 18 Then Range("D" & i).Value = maximum(Range("E15,E16,E19")) 

           Range("E" & i).Value = Range("D" & i).Value + Range("C" & i).Value 'vypočítava KM, KM=ZM 

+ doba trvania 

          i = i + 1 

      Loop 

End Sub 

Public Sub Vypocet_ZP_KP() 

Dim k As Byte 

Dim l As Byte 

  k = 21 

  Range("G" & k).Value = Range("E" & k).Value     'upravuje posledný riadok, výpočet prebieha spätne 

  Range("F" & k).Value = Range("G" & k).Value - Range("C" & k).Value 

  k = 20 

         Do Until Range("G" & k).Value = "KP"    'výpočet prebieha po riadku smerom nahor 

               l = k + 1 

              Range("G" & k).Value = Range("F" & l).Value   'priraďuje KP ulzu 

              Range("G15,G16,G19").Value = Range("F20").Value  'priraďuje KP viacerým uzlom naraz 

podľa väzieb 

              Range("G17,G18").Value = Range("F19").Value 

              Range("G6:G9").Value = Range("F10").Value 

              Range("G3,G4").Value = Range("F5").Value  

              If Range("B" & k).Value = 10 Then Range("G" & k).Value = minimum(Range("F17,F18")) 

'vyberá minimum zo ZP pre KP uzlu 

              If Range("B" & k).Value = 12 Then Range("G" & k).Value = minimum(Range("F15,F16")) 

              If Range("B" & k).Value = 8 Then Range("G" & k).Value = minimum(Range("F11,F13")) 

              If Range("B" & k).Value = 3 Then Range("G" & k).Value = minimum(Range("F6:F9")) 

              Range("F" & k).Value = Range("G" & k).Value - Range("C" & k).Value 'vypočítava ZP=KP - 

doba trvania 

              k = k - 1 

        Loop 

End Sub 

Public Sub Vypocet_RC()    'počíta celkovú rezervu a zvýrazní kritickú cestu  



 

 

Dim m As Byte 

  m = 3 

   Do Until Range("B" & m).Value = Empty    'výpočet prebieha po riadku smerom nadol 

          If Range("G" & m).Value - Range("E" & m).Value = Range("F" & m).Value - Range("D" & 

m).Value     

             Then 

             Range("H" & m).Value = Range("G" & m).Value - Range("E" & m).Value     'zisťuje pravdivosť 

výpočtov a vypočítava RC 

             Else: MsgBox ("Nastala chyba vo výpočte časovej analýzy")  

         End If 

     If Range("H" & m).Value = 0 Then      'kritickú cestu, činnosť zvýrazní svetlomodrým pozadím bunky 

         Range("H" & m).Select 

              With Selection.Interior 

                 .ThemeColor = xlThemeColorLight2 

                 .TintAndShade = 0.799981688894314 

              End With 

        Range("A" & m).Select 

             Selection.Font.Bold = True 

             With Selection.Interior 

                 .ThemeColor = xlThemeColorLight2 

                 .TintAndShade = 0.799981688894314 

             End With 

     End If 

  m = m + 1 

  Loop 

End Sub 

 

 


