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Abstrakt 

Diplomová práca pojednáva o vytvorení cestovateľského blogu. Na začiatku sa bude 

pojednávať o analýze súčasného stavu a vytvorenie zmeny. Následne sa vytvorí analýza rizík, 

aby sa vedelo identifikovať riziká a prípadne sa k nim vyjadriť a postaviť podľa ich vážnosti. 

Samotný blog sa má vytvoriť pomocou prvkov projektového managementu a mal by byť 

následne presmerovaný na menšie podnikanie v predaji lacných leteniek pomocou 

podnikateľského partnera. 

 

Abstract 

The master´s thesis is about creating of travel blog. In the beginning there is analysis of actual 

situation and creating of change. Right after will be created risk analysis to see and identify 

risk and in case to express and stand in front of risk regarding their risk seriousness. Blog asi t 

is will be created with help of tools of project management and it should be transformed to 

small business in selling of cheap flights through the business partner. 
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Úvod 

V tejto Diplomovej práci sa budem venovať vytvoreniu „lifestyle“ blogu, ktorý bude 

zameraný primárne na cestovanie. Na vytvorenie tohto blogu budem používať nástroje 

v rámci projektového manažmentu  PM) podľa metodiky IPMA.V práci bude jasne 

zadefinované, akým smerom sa bude projekt vyvíjať. Využitie metodiky IPMA by malo 

zabezpečiť, že projekt bude pripravený na všetky riziká a v priebehu tvorenia nebude 

ohrozený štandardnými vplyvmi a zmenami.  

V dnešnej dobe, kedy je v digitálnom svete množstvo webových stránok s rôznym obsahom je 

ťažké presadiť svoju webovú stránku, tak aby zaujala. Táto cesta má dlhodobý charakter. 

A samozrejme nie vždy sa podarí vytvoriť designovo zaujímavú stránku so zaujímavým 

obsahom.  

Blog, o ktorý sa pokúšam je vo svete hitom a len malé percento ľudí ho vie robiť veľmi dobre. 

Aj napriek tomu ľudia, ktorý majú len priemerné alebo podpriemerné návštevnosti dokážu 

viesť relatívne kvalitné blogy so zaujímavým obsahom aj keď prezentácia stránky alebo 

formulácia textu je menej uspokojivá alebo menej zaujímavá.  

K textu sa veľa krát pripája aj video na pritiahnutie pozornosti. Toto video je neraz ľahké 

vytvoriť, tak aby bolo zaujímavé. Na webových stránkach, ktoré sa venujú problematike 

takýchto „lifestyle“ blogov sa dá dozvedieť veľa užitočných rád ako vytvoriť zaujímavé 

a pútavé video a ako odhadnúť jeho dĺžku a správny typ hudby prípadne či hudbu vôbec 

zvoliť do videa. 

Blog, ktorý budem vytvárať, bude mať viac častí. Hlavná časť blogu bude zameraná hlavne na 

cestovanie z čoho sa predpokladá najvyššia návštevnosť. Táto časť bude pravidelne dopĺňaná 

o príspevky z ciest rôzneho typu vo forme cestopisov a taktiež pribudnú aj rady, tipy a triky 

na to ako cestovať, a čo si prípadne zobrať rozobrať alebo na to si dať na cestách pozor.  

Taktiež sa tam budú nachádzať odkazy na lacné letenky lacné letenky alebo lístky na lacné  

autobusy Táto časť však bude primárne slúžiť na prilákanie cestovateľských nadšencov, ktorý 

majú záujem o cestovateľské tipy a triky.  

Ďalšia časť sa bude zameriavať hlavne na predaj lacných leteniek od spoločnosti 

Skypicker Kiwi.com. Budú sa tu vystavovať pravidelné akcie na letenky, ktoré budú 

zobrazené na klasickej mape s rovno upravenými ponukami. Taktiež tu budú okamžite 

objednateľné letenky, ktoré budú pravidelne vystavované na webe 



 

 

Ďalšia časť budú virálne články a zaujímavé videá a články zo sveta cestovania, ktoré 

pritiahnu pozornosť a zvýšia návštevnosť. Cieľom týchto videí je pritiahnuť pozornosť na 

web, pričom samotný návštevník bude nabádaný k tomu, aby preklikol na ponuku leteniek, 

ktorá by ho zaujala alebo si prečítal jeden z článkov o cestovaní prípadne tip, ktorý ho 

zaujme. 



12 

 

1 Ciele práce, metódy a postupy spracovania  

Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie cestovateľského blogu na prezentovanie 

cestovateľských zážitkov a predaja lacných leteniek do celého sveta pomocou partnera 

Skypicker/Kiwi.com 

Aby sa tento cieľ dosiahol využijeme nástroje projektového managementu. Vytvoríme 

identifikačnú listinu projektu, kde bude základný popis projektu. Vytvoríme analýzu okolia, 

kde bude analýza 7S a Porterová analýza piatich konkurenčných síl. Dôležitá časť tohto 

projektu je správne určenie rizík v časti analýzy rizík. Na túto analýzu použijeme metódu 

RIPRAN. Analýza by nám mala ukázať ohrozenia projektu. Mali by sa nájsť a správne 

identifikovať a ohodnotiť. Ak nájdeme vysoké nežiaduce riziko, musíme ho upraviť, tak aby 

bolo prijateľné.  

Následne vytvoríme finančnú analýzu a analýzu zdrojov, kde uvidíme, čo všetko potrebujeme 

na vytvorenie projektu a čo všetko už máme. Taktiež zhodnotíme mzdové náklady a tak isto 

by sa malo určiť alebo aspoň odhadnúť dobu návratnosti projektu.  

Samotný blog by mal byť zazmluvneným partnerom predajcu leteniek so spoločnosťou 

Skypicker/Kiwi.com  
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2 Teoretické východiská práce 

V tejto časti predstavím východiská pre spracovanie praktickej časti. Predstavím termíny 

projektového managementu, opíšem časovú analýzu projektu a samozrejme analýzu rizík.  

2.1 Projektový management 

Na projektový management by sa malo pozerať, ako určitý spôsob myslenia pri riadení úloh 

v organizácií alebo spoločnosti. Nie je to návod alebo súhrn pravidiel a metodík, ktoré by sa 

mali nevyhnutne používať pri riadení, ale je mu potreba prispôsobiť cele fungovanie 

a vykonávanie práce v organizácií. Existuje veľa definícií projektového managementu, avšak 

všetky vychádzajú z podstaty riadenia prostredníctvo projektov (1). 

Všeobecne môžeme teda povedať, že projektový management je súhrn aktivít, ktoré spočívajú 

v plánovaní, organizovaní, vedení a kontrole zdrojov spoločnosti s relatívne krátkodobým 

cieľom, ktorý bol stanovený pre realizáciu špecifických cieľov a zámerov spoločnosti (2) 

Rozdiel medzi klasickým operatívnym riadením sa projektový management odlišuje hlavne 

od dočasnosti a prideľovaním zdrojov k jeho realizácií podľa potrieb projektu. Akonáhle je 

dosiahnuté cieľov projektu, projekt je ukončený a pokiaľ je sú dosiahnuté ciele 

u operatívneho riadenia, tak sú nastavené nové ciele a pokračuje sa ďalej v práci na ďalšom 

projektu. Pri projektoch sú plánované a pridelené pracovné, finančné alebo technologické 

zdroje podľa plánovaných potrieb a po jeho skončení sú tieto zdroje spotrebované alebo 

prevedené do iných projektov. Dočasnosť projektu a pridelenie konkrétnych zdrojov 

k dosiahnutiu jeho cieľov sa považuje za základný znak projektového managementu(2). 

2.1.1 Výhody projektového managementu 

 K všetkým aktivitám v projekte sú priradené role a zodpovednosti bez ohľadu na 

zmenu realizačného týmu 

 Časový a nákladový rámec realizácie je jasné definovaný 

 Efektivita a flexibilita pri využívaní zdrojov. Teda zdroje sú pridelené na dobu trvania 

projektu a až potom sú k dispozícií pre iné projekty 

 Možnosti sledovania skutočného priebehu oproti plánu. V priebehu realizácie 

a eskalácie problémov je možnosť definovať odchýlku od plánu. 
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 Systém rozdelenia zodpovedností za riadenie projektu a pravidlá eskalácie problémov 

umožňujú plynulé riadenie bez nutnosti veľkého dohľadu zákazníka. 

 Princíp riadenia prispieva k získaniu súhlasu o naplnenie alebo prekročenie 

plánovaného cieľa.  

 Systémový prístup riadenia ponúka veľké množstvo informácií použiteľných pre 

realizáciu ďalších projektov(2). 

2.1.2 Nevýhody projektového managementu 

Samozrejme aj projektové riadenie má svoje stránky, ktoré sú problematické, kedy vzniká 

celá rada ťažko riešiteľných situácií a takto vznikajú pre projektového manažéra veľké výzvy. 

Ich správne riešenie tak záleží hlavne na skúsenostiach projektového manažéra. Medzi 

problematické stránky patria napríklad špecifické požiadavky zákazníka, organizačné zmeny 

v spoločnosti počas trvania projektu, riziká projektu alebo vonkajšie vplyvy, zmeny 

v technológiách a podobne(2). 

2.2 Projekt 

Projekt je najdôležitejším prvkom projektového riadenia. Odborná literatúra ponúka veľa 

definícií, ale hlavná podstata je však vždy zachovaná. Napríklad Alena Svozilová v knihe 

Projektový management uvádza definíciu profesora Kerznera:  

„Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 1) Dán specifický cíl, jenž má 

být jeho realizací splněn, 2) Definováno datum začátku a konce uskutečnění, 3) Stanoven 

rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“(2) 

Pre porovnanie podľa národného štandardu kompetencii projektového riadenia:  

„Jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření 

definovaných výstupů (naplnění projektových cílů) v požadované kvalitě a v souladu s 

platnými standardy a odsouhlasenými požadavky.“ (3) 

Projekt by mal byť vedený k určitému cieľu 
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2.3 Cieľ projektu  

Cieľ projektu samozrejme treba správne nadefinovať, aby sa počas realizácie projektu 

projektový manager nedostal do situácie,, že nechápe stanovený cieľ iným spôsobom 

a výsledok by sa mohol odlíšiť od prvotnej myšlienky (4).   

Jedna z pomôcok pre správne nadefinovanie cieľu, môže byť technika SMART 

To znamená, že každý cieľ by mal spĺňať: 

 S(specific) – špecifický – vieme čo chceme dosiahnuť? 

 M(measurable) – merateľný – má cieľ indikátory, či sa smeruje k cieľu alebo sa 

odchýlilo? 

 A(agreed) – akceptovateľný – je cieľ prijateľný pre zúčastnené strany? 

 R(realistic) – realistický – je možné dosiahnuť cieľ s danými podmienkami? 

 T(timed) – termínovaný – je jasné kedy by malo byť dosiahnuté cieľa?  

Sú tu aj ďalšie rozmery tohto nástroja na špecifikovanie projektov, ako napríklad I(integrated) 

– integrovaný – teda či je cieľ integrovateľný do organizačnej stratégie  3). 

2.4 Trojimperatív projektu 

Jeden z ďalších pojmov, ktoré sa objavujú v definíciách projektu sú náklady a čas. Teda 

pojem trojimperatív projektu sa snaží vysvetliť previazanie práve týchto troch veličín. 

 namená to, že ak budeme chcieť dosiahnuť cieľ v čo najkratšom čase, budeme potrebovať 

zvýšiť náklady a alebo ustúpiť z požiadaviek na cieľ alebo spraviť kompromis z každého 

bodu.  
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Obrázok 1 Trojimperatív projektu (Zdroj: 4) 

 Trojimperatív môžeme teda znázorniť ako trojuholník, v ktorom sa nachádza práve 

nadefinovaný cieľ. Previazanosť týchto troch veličín je daná a vždy platná. Platí to ako na 

úrovni projektu ako takého, tak aj v jednotlivých etapách projektu, míľnikov alebo činností 

(4). 

2.5 Identifikačná listina 

Ak sa rozhodne o spustení a zahájení projektu, tak je projekt zvyčajne sprevádzaný tvorbou 

a schválením identifikačnej listiny projektu. Tento dokument definuje konkrétne ciele 

projektu, menuje manažéra projektu a stanový požadovaný výsledok, financie, čas 

a predpokladané zdroje. Mal by obsahovať aj menovanie projektového tímu, ktorý má za 

úlohu zahájiť projekt a pokračovať s ďalšími fázami projektu až dokonca. Identifikačná listina 

samotná poskytuje manažérovi projektu a jeho tímu základné informácie a hlavné body pre 

úspešné dokončenie projektu  4). 

2.6 Logický rámec 

Metoda logického rámcu sa využíva ako pomôcka pri stanovení SMART cieľov a takisto ako 

podpora k dosiahnutiu cieľa. Hlavným aspektom, ktorý sa pokúša logický rámec vyriešiť , 

a ktorý býva často problémom neúspešného projektu, je súlad pohľadov všetkých 

zainteresovaných strán na problematiku (2). 

Jeden zo základných princípov logického rámcu je vzájomná prepojenosť základných 

parametrov projektu. Logický rámec v rôznych podobách je v súčasnosti obľúbený nástroj, 

ktorý je používaný vo veľkom množstve organizácií. Môžeme teda tvrdiť, že uväzovaním vo 
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vzájomných súvislostiach je základ pre úspešné zostavenie logického rámcu a pre celkové 

úspešné ukončenie projektu (4) 

 

Popis 

Objektívne 

overiteľné 

ukazovatele 

Spôsob 

overenia 
Predpoklady/ Riziká 

Zámer Popis OOU Spôsob overenia Nevypĺňa sa 

Cieľ Popis OOU Spôsob overenia 

Predpoklady, za ktorých cieľ 

prispeje a bude v súlade so 

 ámerom 

Konkrétne 

výstupy 
Popis OOU Spôsob overenia 

Predpoklady, za ktorých 

výstupy povedú k Cieľu 

Aktivity Popis 
Zdroje(peniaze, 

ľudia) 
Časový rámec 

Predpoklady, za ktorých 

aktivity povedú k Výstupom 

Tu organizácie uvádzajú, čo nebude v projekte riešené 
Predbežné podmienky pre 

projekt 

Tabuľka 1 Schéma logického rámca (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Popis polí logického rámca 

Zámer  Hlavný cieľ) – V tomto poli sa definuje PREČO sa projekt realizuje. Definuje prínos 

projektu a k čomu by mal projekt prispieť. Odrážajú sa tu dlhodobé ciele a stratégie 

organizácie. Dosiahnutie daného zámeru je ovplyvňované vonkajšími predpokladmi.  a 

zámer je zodpovedný projektový manažér a jeho tím. 

Cieľ  Projektový cieľ) – Definuje ČO chce konkrétne projekt zmeniť a čoho by malo byť 

dosiahnuté tak, aby prispel k danému zámeru.  a dosiahnutie cieľa projektu má samozrejme 

zodpovednosť projektový manažér a jeho tím.  

Konkrétne výstupy – Definujú AKO a prostredníctvo čoho bude dosiahnutý cieľ. Jedná sa 

o popis výsledkov, ktoré behom projektu vzniknú.  
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Aktivity – Jedná sa o kľúčové činnosti, ktoré je treba realizovať, aby vznikli dané výstupy 

projektu. Ku každému výstupu sa radia 2 – 4 aktivity, ktoré by mali zasahovať do rozpočtu 

Objektívne overiteľné ukazovatele (OOU) – Jedná sa o indikátory, ktoré dokážu, že 

zámery, ciele a konkrétne výstupy boli dosiahnuté. Ak by ich nebolo možné definovať, tak je 

treba pokúsiť sa zmeniť formuláciu cieľa. Existuje pomôcka pre formuláciu OOU. Je to 

pravidlo QQT, ktoré hovorí, že každý ukazovateľ by mal zahrnovať konkrétny údaj týkajúci 

sa množstva Quantity), kvality Quality) a času Time).  

Spôsob overenia – Jedná sa o popis prostriedkov a metód, ktoré dokážu, že boli jednotlivé 

OOU naplnené. Obsahuje  aj informácie, kto za overenie zodpovedá a taktiež dokedy musí 

byť overenie vykonané a s akými nákladmi. 

Predpoklady/ Riziká – Upozorňuje na skutočnosti, na ktorých je závislá úspešná realizácia 

projektu. V prípade predpokladov ide o vonkajšie podmienky, ktoré by mali byť splnené pre 

realizáciu projektu. Naopak riziká uvádzajú hrozby, na ktoré by sa malo dať pri plánovaní 

a realizácií pozor. 

Predbežné podmienky – Predstavujú podmienky, ktoré musia byť splnené, a bez ktorých by 

nebolo možné s realizáciou projektu začať. Príkladom je napríklad dotácia na projekt, bez 

ktorej by nebolo možné začať s projektom (3). 

Logické väzby v logickom rámci 

Vertikálna väzba  

Vertikálna väzba predstavuje logickú súvislosť jednotlivých riadkov logického rámca. 

Prebieha odspodu smerom hore s nasledujúcim významom 

Aktivity => Konkrétne výstupy => Cieľ =>  ámer 

Na základe tohto prevedenia aktivít by sa mali dostať konkrétne výstupy, kde s ichpomocu 

dosiahneme požadované ciele a ten prispieva k realizácií zámeru. 

Horizontálna väzba 

Horizontálna väzba má usporiadanie smerom zľava doprava 

Popis => OOU => Spôsob overenia => Predpoklady  Riziká  
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Ak splníme popísané položky pomocou ukazovateľov, overíme definovaným spôsobom, tak 

za platnosti predpokladov a ošetrení môžeme postupovať s ďalším riadkom logického rámca 

(4). 

 

Obrázok 2 Spôsob čítania logického rámca (Zdroj: 4) 

2.7 Work Breakdown Structure 

Samotný názov prezrádza, že Work Breakdown structure WBS), voľne preložený ako 

hierarchická štruktúra činností, je metóda, ktorá rozďeľuje projekt na samostatné pracovné 

skupiny, prípadne úlohy alebo činnosti. Úloha WBS je zabezpečiť, aby všetky hlavné činnosti 

na projekte boli logicky nadväzujúce a identifikované (10). 

 

Obrázok 3 WBS štruktúra (Zdroj: 10) 
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Samotný princíp práce s WBS je rozkladanie projektu na samostatné menšie časti do 

maximálne štyroch úrovní. Odporúča sa však toľko úrovní, aby boli jednotlivé činnosti už 

viac nedeliteľné. Väčšinou  postačujú 3 úrovne. Činnosti, ktoré sa identifikujú sa použijú 

nasledovne na zostavenie harmonogramu, plánovania zdrojov prípadne nákladov  10). 

2.8 Životný cyklus a jednotlivé fáze projektu 

Jednou z kľúčových premenných celého projektového managementu je čas. Samotný životný 

cyklus projektu je súbor obecne nasledujúcich fáz projektu. Počet a pomenovanie 

jednotlivých fáz projektu záleží na samotnom type a veľkosti  rozsahu projektu a samozrejme 

na potrebách organizácie. Ak fázy projektu zoberieme z toho najobecnejšieho hľadiska, tak 

ich môžeme definovať nasledovne:  

 Predprojektová fáza  

 Projektová fáza 

 Poprojektová fáza  5) 

Fázy životného cyklu projektu je možné považovať za jednotlivé sekvencie alebo stavy 

projektu, ktoré projektu nadobúda počas jednotlivých časových úsekov, ktoré stavom 

odpovedajú. Prechod s jednej fázy do nasledujúcej sa môže uskutočniť práve pri dosiahnutí 

dopredu definovaného stavu projektu. Prechod medzi jednotlivými fázami je uskutočňovaný 

spravidla vždy na základe schvaľovacieho procesu, v ktorom sa hodnotí pripravenosť na vstup 

do ďalšej fázy (2). 

2.8.1 Predprojektová fáza 

V predprojektovej fázy sa skúmajú príležitosti pre projekt a posudzujú sa možnosti jeho 

uskutočniteľnosti. Niekedy je zahrnutá aj vízia projektu. Teda základná myšlienka projektu 

(4).  

V tejto fázy sa spracovávajú nasledujúce dokumenty. 

 Štúdia príležitostí (Opportunuty Study) 

Jedná sa o dokument, ktorý by mal odpovedať na otázku, či je vôbec správny čas na 

realizáciu projektu a či vôbec s projektom začať. Pre túto štúdiu sa využívajú 

napríklad SWOT analýza, SLEPT analýza alebo Porterov model 5 konkurenčných síl. 
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Jedná sa predovšetkým o agregované informácie a expertné odhady bez podrobných 

analýz. Výsledok štúdie by mal byť odporučením, či projektu realizovať alebo 

nerealizovať prípadne ho odsunúť na iný dátum. 

 Štúdia uskutočniteľnosti ( Feasibility Study) 

Tento dokument nadväzuje na štúdiu príležitostí. Účelom je zhodnotenie možných 

variant uskutočnenia projektu a posúdenie realizovateľnosti a samozrejme 

životaschopnosti projektu. Obsahom štúdie by malo byť špecifikácie cieľov  SMART 

metóda), logický rámec, analýza súčasného stavu, finančná a ekonomická analýza, 

odhady prínosov a dĺžka projektu, rozbor základných rizík a podobne (4). 

2.8.2 Projektová fáza 

Samotná projektová fáza ako taká nemusí priamo nadväzovať na predprojektovú fázu. Je ju 

možné spustiť na príklad po niekoľko mesiacoch alebo aj rokoch. Tento časový úsek sa 

nazýva inkubačná doba projektu. Organizácia si ale musí uvedomiť, že behom inkubačnej 

doby sa mohlo zmeniť veľa okolností, ktoré vplývajú na projekt a teda nemusí platiť to, čo 

platilo pred rokom a je nutné vytvoriť niektoré analýzy nanovo  4). 

Projektová fáza sa delí na 4 časti: 

 Zahájenie projektu – v tejto časti sa upresňujú ciele, definujú sa požadované 

výstupy, rozdeľujú kompetencie a podobne. To sa vyskytuje napríklad v logickom 

rámci. Jedným z najdôležitejších dokumentov je identifikačná listina, ktorá formálne 

deklaruje existenciu projektu a oprávňuje manažéra k použitiu zdrojov organizácie, 

pre ktorú pracuje. 

 Plánovanie projektu – pre túto fázu je definovaný projektový tím, ktorý má 

k dispozícií konkrétne zadanie v identifikačnej listine a v logickom rámci. Tím by mal 

definovať rozsah projektu, vytvoriť plán riadenia a harmonogram projektu, ktorý by sa 

mal schváliť.  

 Realizácia projektu – zahájenie realizáciou projektu je vhodné doplniť takzvaným 

kick-off meetingom, kde sa stretnú zástupcovia zainteresovaných strán projektu, na 

ktorom sa zrekapituluje plán riadenia a celý harmonogram projektu a taktiež je 

všetkým oznámený začiatok realizácie projektu. V priebehu realizácie je treba 

sledovať  vývoj projektu a porovnávať ho s plánom projektu. V prípade zistenia 
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odchýlky sa vykoná opatrenie a v prípade nutnosti sa preplánujú jednotlivé úlohy 

v pláne projektu.  

 Ukončenie projektu – táto fáza znamená predanie výstupov objednávateľovi. 

Projektový tím spracuje záverečnú správu, ktorej sa uvádzajú skúsenosti z realizácie 

a prípadné odporučenia pre ďalšie projekty. Po predaní je projektový tím rozpustený 

(2). 

2.8.3 Poprojektová fáza 

V poprojektovej fázy sa hodnotí či sa prispelo k zlepšeniu kvality projektov na základe 

poučenia sa z chýb a z nárastu kladných skúseností. Jedná sa teda o hodnotiaci proces 

jednotlivých časti. Je časté, že prínosy z projektu sa dostavia až po určitom čase a musíme 

vyhodnotiť projekt až po termíne. Toto vyhodnotenie by mal vykonať nezávislý tím  4). 
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Obrázok 4 Schéma životného cyklu projektu (Zdroj: 4) 

2.9 Časové plánovanie  

Jedná sa o časový rozpis krokov projektu a je dôležitou súčasťou plánu projektu. Obsahom 

časového harmonogramu sú informácie o časových sledoch a termínoch v ktorých budú práce 

na projektoch prebiehať.  

Časový rozpis projektu prestavujú rôzne harmonogramy a diagramy. Tie sú dôležitým 

nástrojom pre prehľadné pochopenie veľkého množstva informácií, ktoré je spojené 

s riadením projektu  2). 
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2.9.1 Míľniky projektu 

Míľnik projektu  Milestone) je definovaný ako významná udalosť na projekte, kedy sa mesia 

rozpracovanosť produktov. Míľnik má obvykle v harmonograme nenulovú dĺžku trvania. 

Jedná sa väčšinou o bod kontroly, bod prijatia rozhodnutia alebo bod prijímania. V praxi sú 

tieto body znázorňované graficky a formou tabuľky (3). 

2.9.2 Ganttov diagram 

Gantov diagram alebo úsečkové diagramy boli zavedené po prvý krát počas I. svetovej vojny. 

Využívajú sa veľmi často pre plánovanie. Ide hlavne o ich jednoduchosť a dajú sa rýchlo 

a ľahko vytvoriť bez špecializovanej podpory softwaru (4). 

 

Obrázok 5 Ganttov diagram (Zdroj: 11) 

Na obrázku je možné vidieť projekt, ktorý je rozplánovaný na 64 dní. Plnou čiarou sú 

vyznačené úsečky, ktoré zobrazujú čas trvania činností. Diagram umožňuje manažérovi 

vyhodnotiť odchýlky od plánu a vizuálne sledovať postup jednotlivých krokov na projekte. 

Z Ganttovho diagramu zistíme rovnaké informácie, ako zo sieťového no manažéri považujú 

Ganttov diagram za praktickejší  11).  

2.9.3 Sieťová analýza  

Sieťová analýza je založená na teórií grafov, ktorých súčasťou je časová, zdrojová 

a nákladová analýza. Využitie má pri jednotlivých fázach projektu a to hlavne pri plánovaní, 

implementácií a realizácií projektu.  ákladom tejto analýzy je sieťový graf, z ktorého ide 

zistiť dĺžku jednotlivých činností a samozrejme celkové trvanie projektu a z toho vyplivajúcu 

kritickú cestu projektu (5).  
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2.9.4Sieťový graf  

Môžeme podľa teórie grafov popísať ako súvislý, orientovaný, nezáporne hranovo 

ohodnotený a acyklický graf. Obsahuje jeden vstupný a jeden výstupný uzol, teda začiatok 

a koniec projektu (5). 

 

Sieťové grafy alebo diagramy rozdeľujeme do dvoch kategórií:  

 Uzlovo definovaný sieťový graf 

Jedná sa o najrozšírenejší spôsob zobrazenia, kedy sa pre znázornenie činností 

používajú uzly a orientované hrany predstavujú závislosť medzi činnosťami.  

 

Obrázok 6 Uzlovo orientovaný sieťový graf (Zdroj: 4) 

  ákladné prvky časovo ohodnoteného uzlovo orientovaného sieťového grafu sú:   

 Orientované hrany určujú logické väzby medzí činnosťami 

 Uzly určujú jednotlivé činnosti projektu 

 Ohodnotenie trvania činností sa značí yij, kde i predstavuje i-te poradie tejto 

činnosti 

  

 Hranovo orientovaný sieťový graf 

 názorňuje činnosti pomocou ohodnotených orientovaných hrán. Uzly predstavujú 

okamih začiatku a konca činnosti. 

 

Obrázok 7 Hranovo orientovaný sieťový graf (Zdroj:4) 

  ákladné prvky časovo ohodnoteného a hranovo definovaného sieťového grafu: 
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 Orientované hrany určujú jednotlivé činnosti projektu 

 Uzly predstavujú okamihy začiatku a konca činnosti 

 Ohodnotenie trvania činností sa značí yij, kde i označuje číslo počiatočného 

uzlu a j číslo koncového uzlu činnosti (4) 

2.10 Metódy sieťovej analýzy 

Medzi metódy sieťovej analýzy patrí metóda kritickej cesty CPM  Critical Path Method). 

Jedným z dôvodov vzniku bol zámer nájsť metódu, ktorá by nemala problém s flexibilitou, 

tak, ako to je napríklad u Ganttových diagramov. Hlavný problém bol v oblasti riadenia 

nákladov.  ačala sa používať pre projekty hlavne v stavebníctve a energetike. Z nej vyplíva 

podobná metóda sieťovej analýzy. PERT  Program Evaluation and Review Technique). Ta 

vznikla za účelom programov. Ktoré sa týkali na výrobu ponoriek pre americké námorníctvo 

(2). 

2.10.1 Metóda kritickej cesty  

Hlavným cieľom tejto techniky je určiť kritickú cestu, ktorá je totožná s najdlhšou dĺžkou 

trvania aktuálneho plánu projektu a prechádza činnosti s nulovými časovými rezervami, ktoré 

na seba musia bezprostredne nadväzovať. Predĺženie  alebo oneskorenie v akejkoľvek 

činnosti na kritickej ceste spôsobí zmenu trvania projektu práve o dobu oneskorenia alebo 

predĺženia. Nekritické činnosti majú časové rezervy, pri ktorých prekročenie môže znamenať, 

že sa stanú kritickými (3). 

2.10.2Výpočet metódy CPM 

Výpočet metódy CPM prebieha pomocou niekoľkých krokov. Výsledky jednotlivých krokov 

sa najčastejšie sa najčastejšie zapisujú do tabuľky. Postup výpočtu je opísaný v nasledujúcich 

krokoch:  

 Príprava znamená prípravu zoznamu všetkých činností a označiť identifikátory 

a stanoviť jednotlivé dĺžky trvania.  

 Stanovenie logických väzieb medzi činnosťami  znamená, zaradenie jednotlivých 

činností zľava podľa toho, ako na seba nadväzujú za sebou.  

 Výpočet základných časových ukazovateľov 
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 TMi – najskôr možný termín realizácie uzlu j. Uzol j znamená najbližší termín 

od okamihu zahájenia akcie, pre uzol zahájenia činností, pre ktorý je uzol j 

počiatočným  

 TPj – najskôr prístupný termín uzlu i.  

 ZMij – najskôr možný začiatok činnosti  i ,j)  to znamená, kedy je možné 

najskôr danú činnosti zahájiť od počiatku realizácie projektu 

 KMij – najskôr možný koniec činnosti  i ,j), teda kedy najskôr je možné od 

začiatku realizácie projektu danú činnosť ukončiť.  

 ZPij – najskôr prístupný začiatok činnosti  i ,j), teda kedy najneskôr je 

možné danú činnosť zahájiť, aby nebol ohrozený celkový termín na 

ukončenie projektu.  

 KPij – najneskorší prístupný koniec činnosti  i, j), teda kedy najneskôr je 

prípustné danú činnosť ukončiť, aby nebol ohrozený celkový termín 

ukončenia projektu (5). 

Do sieťového grafu sú hodnoty vpisované podľa nasledujúceho obrázku: 

 

Obrázok 8 Postup zapisovania časových výpočtov do sieťového grafu (Zdroj: 5) 

Určenie časových rezerv – definujeme až 5 typov časových rezerv. Najdôležitejší typ 

časovej rezervy, ktorá sa používa je celková časová rezerva  RCij) činnosti  i, j). Tá určuje 

o koľko sa môžeme odložiť najskôr možný termín zahájenia činnosti alebo predĺžiť jej 

trvanie, bez toho aby bol ohrozený celkový termín projektu. 

Identifikácia kritickej cesty – Jedná sa o činnosti, ktoré nemajú žiadne časové rezervy, to 

znamená, že ich majú nulové. Tieto činností sa nazývajú kritické činnosti a spolu tvoria 

kritickú cestu projektu. Tieto činnosti sa nemôžu oneskoriť, inak sa predĺži celková dĺžka 

trvania projektu. Na základe analýzy kritickej cesty je tak možné posúdiť stupeň ohrozenia 

realizácie projektu, čo zahŕňa posúdenie priebehu jednotlivých činností (5). 
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2.10.3 Metóda PERT 

Metóda PERT sa veľmi nelíši od metódy CPM. Jediný rozdiel je v použití trojbodového 

odhadu doby trvania činnosti. Používa sa hlavne pri veľkých a komplexných projektoch. 

Metóda je postavené na stochastickom časovom rozložení, kde sú dĺžky trvania považované 

za náhodné veličiny s určitou pravdepodobnosťou  5). 

Trojbodový odhad je založený na expertnom stanovení troch časových údajov:  

 Optimistická dĺžka trvania znamená najkratšiu možnú dobu trvania činnosti  o) 

 Najpravdepodobnejšia dĺžka trvania znamená pravdepodobnú dĺžku činnosti  m) 

 Pesimistická dĺžka trvania znamená najdlhšie možné trvanie činnosti  p) 

 Dĺžka trvania sa potom vypočíta ako:  

 

Výpočtovo je táto metóda náročnejšia oproti CPM, ale umožňuje tiež odhadnúť 

pravdepodobnosť realizácie nielen jednotlivých činností, ale aj celého projektu. Výpočty 

najlepšie vytvoríme incidenčnej matici. Rovnako ako u predchádzajúcej metódy 

identifikujeme kritickú cestu a kritické činnosti  5). 

2.11 Riadenie rizík 

Na projekt môže pôsobiť mnoho interných a externých náhodných nepriaznivých vplyvov. 

Tieto vplyvy môžu projekt negatívne zasiahnuť. Projektové riadenie preto odporúča 

vykonanie kvalifikovanej analýzy rizík, ktorá je dôležitá pre zvládnutie situácie, ktorá 

ohrozuje projekt. Realizáciou opatrení, ktoré sa aplikujú na zanalyzovanie rizík, sa znižuje ich 

úroveň s akceptovateľnosťou  6).  

Musíme si uvedomiť, čo chcem pred rizikom chrániť. V každej okolnosti je treba chrániť 

hlavne projektový cieľ, teda trojimperatív a tiež aktíva týkajúce sa priebehu projektu.  

 ákladné pojmy používané pri analýze rizík: 

 Riziko – kombinácia hrozby a zraniteľnosti 

 Dopad – vznik škody v dôsledku hrozby 

 Opatrenie – aktivita, zariadenie, technika alebo postup, ktorý znižuje silu hrozby 
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 Zraniteľnosť – akékoľvek slabé miesto projektu 

 Hrozba – akcia alebo udalosť, ktorá môže ohroziť projekt  7).  

 

Existujú dva spôsoby, ako sa pri analýze rizík postupuje: 

 Nebezpečenstvo sa posúdi a keď je identifikované, tak sa k nemu vyvinie  vhodné 

opatrenie.  

 Identifikujú sa všetky významné nebezpečenstvá a postupne sa posudzuje a pre 

kompletné prípady sa hľadajú opatrenia.  7) 

2.11.1 Identifikácia rizík 

Jedná sa o snahu identifikovať nebezpečenstvá, ktoré môžu ohroziť projekt a následné 

zaznamenanie týchto nebezpečenstiev. Je pravdepodobné že všetky rizika nezaznamenám, ale 

je nutné určiť a zaznamenať aspoň tie kľúčové.  

Na identifikáciu týchto rizík sa používajú nasledujúce metódy:  

 Brainstoring 

 Delphi metóda  

 Analýza prvotných príčin 

 SWOT analýza (7) 

2.11.2 Analýza rizík 

Počas analýzy rizík s snažíme odhaliť pravdepodobnosť výskytu identifikovaných rizík 

a veľkosť ich dopadu na projekt. Na toto identifikovanie sa používajú expertné odhady alebo 

analýzy, ktoré boli realizované na predchádzajúcich projektov, prípadne na základe 

štatistických metód a šetrenia.  

Samotné riziká môžeme hodnotiť:  

 Kvantitatívne – Jedná sa o hodnotu pravdepodobnosti a straty určujeme  priamo 

číselnou hodnotou. Napríklad pomocou očakávanej peňažnej hodnoty  EMV) 

a pravdepodobnosti.  
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 Kvalitatívne – Tu sa konkrétna hodnota rizika nevyčísluje. Jedná sa o stanovenie 

pravdepodobnosti a dopadu pomocou slovného hodnotenia(veľký dopad, nízka 

pravdepodobnosť... ) (7). 

Na konci analýzy rizík by sa malo určiť, čo sa s rizikom spraví. Teda akým spôsobom sa 

ošetrí. Jedna z možností je opísaná v nasledujúcej tabuľke. Tá porovnáva pravdepodobnosť 

rizika s tvrdosťou dopadu a podľa tabuľky by sa mal určiť prístup k riziku.  

  Vysoká pravdepodobnosť Nízka pravdepodobnonosť 

Vysoká tvrdosť vyhnutie sa rizika, redukcia Poistenie 

Nízka tvrdosť retencia a redukcia Retencia 

Tabuľka 2 Metódy pre riešenie rizika (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

2.11.3 Metódy znižovania rizika 

V nasledujúcom kroku sa má rozhodnúť, ktoré riziká majú byť ošetrené a ktoré necháme 

neošetrené a ktoré riziká nemôžeme prijať. U vybraných rizík je potrebné rozhodnúť sa, ako 

by sa malo adekvátne reagovať a prípadne znižovať úroveň ich hodnoty.  

Ako metódy na znižovanie rizika sú:  

 Ofenzívne riadenie firmy - Management firmy má možnosť ovplyvniť podnikateľské 

riziko. Manažéri musia rozpoznať možné riziká, ktoré by mala firma vyriešiť a vedieť 

akými metódami by sa malo riziko znížiť. Jednou z najlepších spôsobov  ako znižovať 

riziko je teda ofenzívne riešenie a tá sa vyznačuje správnou voľbou rozvojovej 

stratégie firmy a jej správnou implementáciou vo firme. Vyznačuje sa aj preferenciou 

a rozvojom silných stránok firmy a aj snahou o dosiahnutie pružnosti, teda rýchlou 

reakciou na zmeny vnútorného a vonkajšieho prostredia firmy.  

 Retencia rizík  - Jedná sa o pravdepodobne najbežnejšia metóda na riešenie rizík. Je 

založená na tom, že podnikateľ čelí neobmedzenému počtu rizík ale voči nim nič 

nerobí. Retencia je teda vedomá alebo nevedomá. K vedomej rentencii rizika 

dochádza ak je riziko zistené ale neuplatňuje sa voči nemu žiadna akcia. Nevedomá 

retencia rizika je ak manažér nevie o riziku a tým pádom nič nekoná. Retencia sa delí 

aj na dobrovoľnú a nedobrovoľnú. Dobrovoľná retencia rizika je charakterizovaná 
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rozpoznaním existencie a súhlasom s prípadnými stratami. Nedobrovoľná retencia 

rizík keď sú riziká nevedomo zadržané.  

 Redukcia rizika – Samotná redukcia rizika sa delí na metódy odstraňujúce príčinu 

vzniku rizika a metódy, ktoré len znižujú dôsledky rizika. V prvej skupine patria 

metódy, ktorých cieľom je preventívne pôsobiť, tak aby sa eliminovali alebo aspoň 

redukovali riziká. Do druhej skupiny patria metódy, ktoré majú za cieľ znížiť riziko. 

 Presun rizika na iné subjekty – Pri porovnaní s ofenzívnym spôsobom riadenia, kde 

odstraňujeme príčiny rizika a presun rizika patrí medzi metódy, pre ktoré je  

charakteristický definitívny prístup k riziku. Medzi najčastejšie spôsoby rizika patria 

uzatváranie dlhodobých kúpnych a prípadne obchodných zmlúv. Môžeme použiť aj 

terminované obchody alebo leasing, prípadne faktoring alebo forfaithing (7). 

 

2.12 Metóda RIPRAN 

Metóda RIPRAN  Risk Project Analysis) predstavuje jednoduchú empirickú metódu 

k analýze rizík projektov a to hlavne pre stredné a veľké projekty. Používa sa k spracovaniu 

analýzy rizík projektu, ktorú je nutné spraviť pred vlastnou implementáciou projektu.(3) 

 ákladom metódy RIPAN sú nasledujúce kroky: 

Identifikácia rizika – jedná sa o prvý krok, v ktorom projektový tím identifikuje 

nebezpečenstvo pomocou vytvorenia zoznamu pomocou prehľadnej tabuľky. Tabuľka  by 

mala byť zostavená tak, aby sa mohol nájsť následok hrozby alebo aspoň príčina.  

Poradové číslo Hrozba Scenár 

1.     

2.     

n.     

Tabuľka 2 Identifikácia hrozieb a scenárov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Kvantifikácia rizika – nasledujúci krok zahrnuje vytvorenie kvantifikáciu rizík. Tabuľka, 

ktorá bola vytvorená v prvom kroku, sa rozšíri o pravdepodobnosť výskytu scenára hodnotou 

dopadu scenára na projekt. Samotná hodnota rizika sa počíta nasledovným vzťahom: 
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Hodnota rizika = Pravdepodobnosť scenára. X Hodnota dopadu 

Poradové číslo rizika Hrozba Scenár Pravdepodobnosť  Dopad Hodnota rizika 

1.           

2.           

n           

Tabuľka 3 Kvantifikácia rizika, krok 1 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Po samotnej verbálnej kvantifikácií rizík využijeme nasledujúce tabuľky so slovným 

ohodnotením pravdepodobnosti, dopadu a hodnoty rizika. 

  Pravdepodobnosť 

Vysoká pravdepodobnosť - VP >66% 

Stredná pravdepodobnosť - SP 33%-66% 

Nízka pravdepodobnosť - NP <33% 

Tabuľka 4 Pravdepodobnosť pre hrozby a scenáre (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

  VP scenára  SP scenára  NP scenára  

VP hrozby VP VP SP 

SP hrozby VP SP NP 

NP hrozby SP NP  NP 

Tabuľka 5 Stanovenie výslednej pravdepodobnosti (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Veľký nepriaznivý dopad - VD 
Ohrozenia cieľa, termínu, prekročenie 

rozpočtu, škoda cez 20% hodnoty podniku  

Stredný nepriaznivý dopad - SD 
Škoda 0,51%-0,19,9% z hodnoty projektu, 

ohrozenie termínu, ohrozenie nákladov 
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a zdrojov 

Malý nepriaznivý dopad - MD 
Škoda do 0,5% z hodnoty projektu, dopady 

vyžadujúce zásahy do plánu projektu 

Tabuľka 6 Hodnotenia dopadu (Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

  

Veľký nepriaznivý 

dopad - VD 

Stredný nepriaznivý 

dopad - SD 

Malý nepriaznivý 

dopad – MD 

Vysoká 

pravdepodobnosť - VP 

Vysoká hodnota 

rizika - VHR 

Vysoká hodnota 

rizika - VHR 

Stredná hodnota 

rizika – SHR 

Stredná 

pravdepodobnosť - SP 

Vysoká hodnota 

rizika - VHR 

Stredná hodnota 

rizika - SHR 

Nízka hodnota rizika 

– NHR 

Nízka pravdepodobnosť 

- NP 

Stredná hodnota 

rizika - SHR 

Nízka hodnota rizika 

- NHR 

Nízka hodnota rizika 

– NHR 

Tabuľka 7 Tabuľka stanovenia hodnoty rizika (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Pred konečným krokom tejto fázy sa identifikujú prípady s najväčšou hodnotou rizika 

a snažíme sa voči nim postupovať, tak aby sa minimalizovala pravdepodobnosť nastania 

rizika. 

Reakcie na riziká – Cieľom je pripravenie opatrení na zníženie hodnoty rizika na 

akceptovateľnú úroveň, alebo sa akceptuje riziko na dopredu dohodnutú úroveň. V tejto fázy 

je ku každej dvojici v tabuľke priradený návrh na opatrenie a výsledná hodnota rizika je 

znížená  3). 

2.13 Úvod do CMS 

Webové prezentácie sa časom stala pre väčšinu firiem nutnosťou. Kto dnes nemá web akoby 

neexistoval.  ávislosť na virtuálnom prostredí sa pomaly začína odrážať v reálnom živote. 

Okrem webových stránok, na ktorých sa prezentujú firmy, sa stále častejšie objavujú aj 

internetové denníky alebo blogy.  
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Dôležitou súčasťou každého webu je vedľa obsahu aj vzhľad. Ten si môžeme vybrať buď 

pomocou pracným programovaním alebo už predprogramovaných templatov, ktoré majú 

vysokú kvalitu a väčšina z nich je kompletne zadarmo.  

Veľa firiem alebo jednotlivcov, ktorí sa chystajú k vytvorenie webu naráža na problém ich 

realizácie. Vlastnými silami si veľa ľudí netrúfa vytvoriť web. Ak sa obrátia na 

špecializovanú firmu, veľa krát sa dočkajú cenovej ponuky vo vysokých hodnotách. Exustuje 

však mnoho spôsobov, ktoré nás dovedú k riešeniu, ktoré je prijateľné jak finančne, tak 

s jednoduchými riešeniami inštalácie.  

Na internete totiž nájdeme množstvo projektov takzvaných „open source“, ktoré ponúkajú 

hotové riešenia v podobe systémov pre správu obsahu, obrázkové galérie, blogovacie 

systémy, elektronické obchody a iné. Výhodou týchto systémov je sú nízke náklady na 

vytvorenie základného jadra nášho budúceho webu. Ak chceme mať podarené webové 

stránky, rozhodne nezostaneme pri štandardných inštaláciách tohto riešenia. Ak sme v pozícii 

skúseného užívateľa, tak nám poslúži projekt open source ako dobrý základ pre web, ktorý 

vytvoríme s minimom úsilia. Podobne ho však môžeme využiť ako firma, ktorá hľadá 

realizátora svojho webu. Ak bude ako základ použiť existujúci projekt open source, tak máme 

spravila istotu mnohom menších nákladov na vytvorenie.  

Každé z dostupných hotových riešení má svoje výhody a nevýhody. Pre jednoduchý web 

zostavený z troch statických stránok nám bude stačiť editor HTML a prípadne nejaká 

jednoduchá šablóna vzhľadu, ktorých je na internete obrovské množstvo. Ak však budeme 

tvoriť web s pravidelnými zmenami v obsahu, tak využijeme redakčný systém. To, že sú 

redakčné systémy úplne zadarmo je samozrejmosť. Samozrejme sú aj platené verzie, ktoré 

však ponúkajú omnoho viac možností, ale bežný bloger alebo firma si vystačí s klasickým 

bezplatným redakčným systémom. Samozrejme sa počíta s menšou garanciou používateľskej 

podpory. Ak si ale vyberieme správny základ, môžeme sa zaobísť aj bez podpory.  

 CMS (Content Management System) 

CMS je program, ktorý slúži na správu webového obsahu. Či už sa jedná o zmenu a úpravu 

obsahu alebo vytváranie nového obsahu.  Výber správneho redakčného systému ovplyvní 

neskoršie problémy v prípade, že sa rozhodujeme svoj web rozširovať. Preto by sa malo 

dopredu zistiť, ako je to s prípadnými úpravami konkrétneho reakčného systému a či je 

k dispozícií prehľadná dokumentácia. Malo by sa zistiť, či je systém priebežne vyvíjaný 
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a aktualizovaný a či sú odstraňované predovšetkým bezpečnostné chyby. To by malo vo 

výbere redakčného systému hrať veľkú rolu.  

Malo by sa rozmyslieť, čo všetko chceme na svojom webe mať. Voľba zbytočne rozsiahleho 

redakčného systému spôsobí, že pri vkladaní článku sa budeme zdržovať vyplňovaním 

zbytočných položiek, ktoré nepotrebujeme pri iných redakčných systémov vypĺňať, prípadne 

web bude ponúkať funkcie, ktoré nikdy nevyužijeme a bude sa javiť zbytočne pomalý. Na 

druhú stranu je to voľba rozhodne lepšia, než použitie malého redakčného systému pre správu 

veľkých webov s rozmanitým obsahom. 

 

Obrázok 9 Ako funguje CMS (Zdroj: 12) 

2.14 Wordpress 

Ak premýšľame o založení vlastného blogu s umiestnením u webhostingovej spoločnosti, či 

už zadarmo alebo platenom, ktorý by ponúkal lepšiu adresu než blogovacie portály a zároveň 

nám poskytol voľnosť v našej tvorivosti je tu pre nás Wordpress. Wordpress by sa mal využiť 

ak sa nám nechce zdržiavať s pokročilými úpravami ostatných redakčných systémov ako 

napríklad Joomla, Mambo alebo Drupal. Wordpress je ako stvorený pre potreby blogerov. 

Podporuje blogovacích klientov. Rovnako ako Drupal a Mambo á k dispozícií množstvo 

šablón. Vzhľad blogu môžeme upravovať priamo v administračnom rozhraní, ktoré ponúka 

jednoduchý editor použiteľný ako pre tvorbu nových príspevkov, tak pre úpravy súborov 
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s kaskádovými štýlmi. Nepotrebujeme žiadny ďalší program a vystačíme si aj bez potreby 

prenášať upravené súbory CSS na web pomocou klienta FTP.  

Rozhranie WordPressu je navrhnuté s dôrazom na čo najpohodlnejšiu prácu s príspevkami. 

Inštalácia je jednoduchá. Po nakopírovaní súborov na web stačí spustiť webový prehliadač 

a postupne si prejsť sprievodcu, v ktorom vyplníme potrebné parametre svojho webu. 

Sprievodca sa postará aj o vytvorenie potrebných databázových tabuliek. Pre potreby 

blogerov je teda WordPress priam ideálna voľba, a často sa s ním stretávame aj na českom 

alebo slovenskom internete (8).  

2.14.1 Úvod do sveta blogovania 

Blogovanie je evolučný proces. Blogy sa vyvinuli spod osobných žurnálov a stali sa 

nástrojom pre reálnu žurnalistiku, business a autorstvo.  

Blog je slávny nástroj pre publikovanie našich denníkov pomocou nápadov. Avšak blogy 

slúžia ako výborný nástroj pre business, editoriálnu žurnalistiku, novinky a zábavu. Tu je 

niekoľko príkladov ako ľudia využívajú blogovanie.  

 Osobný blog  - Blogger ho môže používať ako žurnál alebo diár. Autor je považovaný 

za osobného blogera. Ak chceme používať blog hlavne na diskusiu na rôzne témy 

spojené s našim životom ako napríklad naša rodina, naše mačky, naše deti alebo rôzne 

koníčky  technológie, politika, športy, umenie alebo fotografia ). Existuje veľké 

množstvo osobných blogov. 

 Business blog – Autor môže používať svoj blog na prezentáciu jeho alebo jej 

businessu, služieb alebo produktov. Blgoy sú veľmi efektívny nástroj na prezentáciu 

a marketing. Business blogy zvyčajne ponúkajú nápomocné informácie na čitateľom 

a aj zákazníkom ako napríklad zľavové eventy alebo hodnotenia rôznych produktov. 

Business blogy taktiež nechajú čitateľov zanechať hodnotenie článku a nápadu. 

Hodnotenie článku môže pomôcť spoločnosti zlepšiť jej služby. Dobrý príklad na 

business blog je ServiceBeach. 

 Média/ Žurnalistika – Slávne noviny ako napríklad Fox News, MSNBC a CNN 

používajú blogy na ich weboch na poskytovanie informácií na naše aktuálne dianie, 

politiku a novinky regionálne, národné a medzinárodné. Tieto novinové organizácie 

často majú editoriálnych blogerov. Anderson Cooper z CNN napríklad spravuje blogy 

na webe CNN na http://ac360.blogs.cnn.com s novinkami a komentármi z televíznej 
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show Anderson Cooper 360. Čitatelia sú pozývaní na pripojenie sa tiež a nechanie 

komentárov ohľadne noviniek. 

 Vláda – Napríklad „Number 10“  www.number10.gov.uk) je oficiálna web stránka 

britského premiéra z jeho vedenia na adrese Downing streed 10 v Londýne. Premiér 

a jeho zamestnanci poskytujú obsah cestou blogových správ, fotiek, videí a spájajú 

novinky s ich účtu na Twitteri a Facebooku. Vláda používa blogy. Na postovanie 

noviniek a obnovuje web rýchlo tak dobre ako spája s nástrojmi na sociálnych sieťach. 

To predstavuje cestu ako byť spojený s ich občanmi a reprezentatívcami. 

 

Obrázok 10 Stránka britského premiéra Number 10 (Zdroj: 9) 

 Občianska žurnalistika – Blogovanie poskytuje ľudom príležitosti na nahlásenie 

a analyzovanie noviniek a informácie na národnom a medzinárodnom levely. Občania 

používajú blogy so záujmom držať média a politikov pod kontrolou. Kontrolujú tak 

ich novinky a príbehy a snažia sa prípadne vyvrátiť ich tvrdenia. Hlavný televízny 

novinový kanál robil rozhovory s mnohými z týchto blogerov pretože mainstreamové 

média dokážu rozoznať dôležitosť hlasu obyvateľov, ktorý je prezentovaný pomocou 

blogu. Príklad občianskej žurnalistiky je „Power Line“  http:  powerlineblog.com.) 
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 Profesionálne blogy – Profesionálny blogeri sú kategória sama o sebe. Je to 

najrýchlejšie rozvíjajúca sa kategória, ktorá rastie každý deň. Blogová sieť ako 

napríklad „Weblogsinc.com“ sa snaží najímať blogerov na písanie o aktuálnych 

témach. Napríklad niektoré služby sú spájané s reklamou s blogermi , ktorý v reklame 

vystupujú. Prípadne značky platia blogerovy, aby sa ukázal na verejnom mieste s ich 

produktom alebo aby odprezentoval ich značku alebo produkt na svojom webe. Darren 

Rowse je profesionálnym blogerom na blogu http:  problogger.net. Darren je 

považovaný za starého otca všetkých profesionálnych blogerov.  

Webové stránky a blogy, ktoré boli vyššie spomenuté sú všetky na platforme WordPressu. 

(9) 
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3. Analýza súčasného stavu 

3.1 Základný popis projektu 

Malo by sa jednať o projekt, ktorý by mal prezentovať cestovateľské zážitky. Bude na to 

vytvorená špeciálna sekcia, kde budú pravidelné príspevky. Tieto príspevky majú pritiahnuť 

pozornosť a zvyšovať návštevnosť. 

Druhá sekcia bude o predaji lacných leteniek. Tá je cielená na návštevníkov blogu alebo 

priamo návštevníkov, ktorí budú cielene navštevovať blog na prezeranie ponuky lacných 

leteniek.  

 

3.2 Identifikačná listina projektu 

Názov projektu:  Vytvorenie lifestylového blogu a predaj leteniek na 

adrese www.ifcik.com 

Cieľ:  Vytvorenie blogu na prezentovanie cestovateľských 

zážitkov a tým prilákať pozornosť aj na predaj lacných 

leteniek, z ktorých sa bude tvoriť zisk. 

 

Plánovaný termín zakájenia 5.5.2016 

Pánovaný terín ukončenia  6.5.2016 

Plánované ceľkové náklady <50€ 

Vedúci projektu Ivan Došek 

Mesto realizácie na webovej adrese ifcik.com 

Projektový tím 

 Projektový manažér 

 Web developer 

Garant projektu   Ivan Došek 
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Súvisiace projekty, akcie a programy: vytvorenie Facebook a instagram účtu, a prepojiť ho 

s blogom, spolupráca so spoločnosťou Skypicker Kiwi.com 

Schválil:     Ivan Došek 

 

V Malackách dňa 1.4.2016 

          ................................. 

           Podpis 

3.2 Skypicker/ Kiwi 

Spoločnosť Kiwi.com bola pred tým známa ako spoločnosť „Skypicker“, niečo ako online 

cestovná kancelária s metódou, ktorá je svete novinkou. Jedná sa o virtuálne prepojenie nízko 

nákladových aeroliniek, ktoré sa sústreďuje na mimoriadne služby zákazníkom. Kiwi má 

jedinečný algoritmus kombinovania, ktorý umožňuje zákazníkovi kombinovať letenky 

nespolupracujúcich spoločností v rámci jednej cesty. Táto inovátorská a priekopnícka novinka 

vedie k výrazným úsporám pasažierov.  

Sám zakladateľ Oliver Dlouhý definuje nápad takto: 

 „Pred rokmi, ešte ako študent bez peňazí, som sa snažil nájsť cenovo dostupný let na 

dovolenku s mojou priateľkou v Portugalsku. A práve vtedy som dostal nápad virtuálne 

prepojiť aerolinky, na ktorom odvtedy pracujem. Chceme, aby bola letecká doprava cenovo 

dostupná, jednoduchá a bezpečná pre každého. Kiwi.com je naozaj spoločnosť, ktorú vedú 

cestovatelia pre cestovateľov.“(10) 
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Obrázok 11 Skypicker pred zmenou (Zdroj: 13) 

3.2.1 Fungovanie služby 

Ako je známe na svete pôsobí viac ako 600 významných leteckých spoločností, ktoré 

zabezpečujú osobnú leteckú prepravu. Niektoré z nich fungujú samostatne a veľa z nich vôbec 

nespolupracuje s inými leteckými spoločnosťami. Niektoré spoločnosti však spolupracujú 

a a snažia sa zákazníkovi ponúknuť viac destinácií. Veľa nízko nákladových spoločností však 

nemajú uzatvorené zmluvy s veľkými leteckými spoločnosťami, čo je vážne obmedzujúce 

v možnostiach kombinácií, ktoré môžu ponúknuť cestujúcim.  

Spoločnosť Kiwi.com ruší toto obmedzenie a umožní tak cestujúcim plánovať lety s výberom 

z takmer neobmedzenými destináciami letov. Podľa nemeckého časopisu Focus je Kiwi.com 

o 28% lacnejší ako konkurenčné spoločnosti a v niektorých prípadoch môžu úspory dosiahnuť 

až 90%. 
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Spoločnosť Kiwi.com zhromažďuje údaje o letoch v reálnom čase od obrovského množstva 

leteckých spoločností a zhromažďovateľov leteckých údajov a následne ich ukladajú do 

špičkovej databázy. V tejto databázy sa sprocesujú všetky nahromadené informácie na 

vyhľadanie optimálnej kombinácie letov. Normálnemu človeku by nájdenie takejto varianty, 

ktorá vyhovovala jeho potrebám zabralo niekoľko dní. Vďaka Kiwi.com stačí ak sa vyplnia 

informácie o pláne cesty, ktoré sú známe, alebo nemusíme poznať ani len cieľ cesty. Systém 

s algoritmom spraví všetku prácu za zákazníka počas niekoľko sekúnd.  10) 

3.2.2 Spolupráca B2B so spoločnosťou Skypicker/Kiwi 

Spoločnosť Kiwi.com má širokú škálu riešení B2B pre svojich partnerov. Jedná sa hlavne 

o widgety rôznych veľkostí až po riešenia, ktoré sa dajú prispôsobiť požiadavkám náročných 

klientov.  

Kiwi.com ponúka viac možností pre partnerov: 

 Jedinečná ponuka, ktorá je zložená nielen z priamych letov, ale aj z kombinácie letov 

nízko nákladových aerolíniek. 

 Nízke ceny na veľkom množstve liniek  

 Široká ponuka dátumov v rámci zákazníkom stanovenom okruhu letísk 

s inšpiratívnym vyhľadávaním.  

 Kiwi.com FlashFares  Jedná sa o veľmi rýchle vyhľadávanie, kombinácia letov 

v reálnom čase) 

 Všetky nízko nákladové aerolínky z celého sveta a pribúdajú k nim ďalšie  

 Priemerný vek cien je menší ako 2 hodiny 

 Použiteľné v rámci cenových kalendárov a máp destinácií s cenami 

  áruka nadväzujúceho letu ak sa jedná o prestupný let 

 Ak sa zruší alebo oneskorí ktorýkoľvek let zo strany aerolinky, pri ktorom cestujúci 

nestihne nadväzujúci let, tak mu spoločnosť Kiwi.com kúpi letenku do jeho cielenej 

destinácie alebo mu v plnej výške preplatí jeho rezerváciu 

 Ak nastane situácia pre ktorú cestujúci nestihne svoj let spoločnosť Kiwi.com mu 

zakúpi prvú dostupnú letenku do konečnej destinácie  11) 
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3.3 Analýza obecného okolia (SLEPT analýza) 

3.3.1 Sociálne faktory 

Veková skupina, ktorá sa zaujíma o lacné cestovanie sú hlavne mladí ľudia väčšinou do 30 

rokov. Tak isto cestopisy a podobné virálne a zaujímavé videá priťahujú najmä mladú časť 

populácie, čo by mala byť najpočetnejšia skupina návštevníkov alebo prípadne zákazníkov. 

Pre vekovú skupinu od 30 rokov je veľká pravdepodobnosť, že sa jedná o osoby s deťmi 

a teda je problém cestovať, kvôli záväzkov v mieste bydliska. Samozrejme návštevník 

s vekovou hranicou po 30 rokoch je pravdepodobný aj keď menej ako pod návštevník pod 30 

rokov. Čo sa týka predaja a poskytovaniu lacných leteniek je reálne, že sa situácia 

s pravdepodobnou kúpou leteniek bude platiť rovnaké pravidlo. Teda do 30 rokov bude 

najväčší počet zákazníkov. Samozrejme pri starnutí obyvateľstva sa môžu štatistiky vyrovnať, 

keďže internetová gramotnosť so starnutím populácie stúpa a internetové služby sa budú 

využívať stále častejšie a sprostredkovanie leteniek nebude výnimkou. 

3.3.2 Legislatívne faktory 

Blog ako taký nemusí spĺňať striktné podmienky ako sú napríklad v potravinárskom 

priemysle. Legislatívne povinnosti vyplývajú z využívania webhostingu a teda spĺňanie 

podmienok, ktoré má webhosting a tie nie sú ovplyvňujúce natoľko, aby sa tomu venovala 

zvláštna pozornosť.  

Ďalšie podmienky, ktoré sú zaujímavejšie sa týkajú predaja leteniek. Samotné 

sprostredkovanie leteniek je viazané zmluvou s predajcom leteniek ako je napríklad 

skypicker.com, pelikan.sk a podobne. Tieto podmienky treba dodržiavať na to, aby sa 

nevytvoril konflikt medzi poskytovateľom leteniek a blogom  Ako jedna z podmienok je 

určíte lojálnosť voči poskytovateľovi leteniek, aby sa neposkytovali letenky aj cez inú 

spoločnosť alebo nerobili podvodné objednávky a podobne.  

3.3.3 Ekonomické faktory 

Samotná vysoká miera nezamestnanosti na Slovensku, ktorá je k februáru 2016 na hodnote 

10,09%. Je to aktuálne hodnota, ktorá sa znížila už piaty mesiac po sebe. Počet registrovaných 

nezamestnaných, ktorí mohli nastúpiť do práce, sa vo februári znížila z hodnoty 282 000 osôb 

na 274202 osôb  15) Samotný problém ekonomického charakteru, by nemal byť problém 

pretože najväčšia nezamestnanosť nie je v okolí väčších miest, kde sa predpokladá najväčší 

záujem o letenky.  
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Ďalší faktor je miera zdanenia, čo sa týka S ČO na Slovensku. Tieto miery sú pre veľa 

podnikateľov likvidačné.  

3.3.4 Politické faktory  

Politická scéna na Slovensku je v stabilnej situácií, aj keď je jasné, že korupcia 

a klientelizmus je všadeprítomný. V súčasnosti sa vývoj podmienok malých a stredných 

podnikov a podnikateľov uberá značne znepokojujúcim a nepriaznivým smerom. Tento 

výsledok je za 10 ročné vládnutie politickej strany SMER, kde sa nastavilo vysoké zdanenie 

aj pre študentskú prácu, ktoré nemá konkurenciu nikde v EÚ.  

3.3.5 Technologické faktory 

V oblasti blogov nenastáva technologický boom, až tak závratného charakteru. Jediná vec čo 

sa mení je design stránok a obsah samotný. Samotná skupina technologických možností je 

SEO, čo je optimalizovanie zobrazovanie vo vyhľadávači, kde sa zobrazujú relevantne 

zobrazované informácie, podľa zhody vyhľadávacieho reťazca s hľadanou webovou stránkou. 

Tieto techniky sa neustále vyvíjajú a zlepšujú.  

Ďalší faktor je vo forme webhostingu. Teda poskytovateľa serveru pre web. Technologicky sa 

očakáva, aby vyhľadávaná stránka bola vždy zobrazená, čo samozrejme je nereálne. Preto 

musíme hľadať webhosting s najvyšším zabezpečením proti napadnutiu alebo prípadnému 

zhodenia servera s podporou load balancera.  

3.4 Analýza odborového okolia (Porterov model piatich konkurenčných síl) 

3.4.1 Potenciálny vstup novej konkurencie na trh 

Trh na Slovensku je pomerne dosť otvorený. To znamená, že k vstupu na trh má minimálne 

bariéry. Tým pádom je aj veľká pravdepodobnosť vstupu na trh novej konkurencie. To by ale 

nemal byť problém, keďže propagácia a vytvorenie si mena v tomto odvetví trvá približne 

rovnako, ako v odvetviach iných a to za predpokladu, že konkurent vstupuje na trh s nulou. 

Nová konkurencia sa ale neočakáva vo veľkom počte. Aj keď je veľa cestovateľov, ktorý 

preferujú lowcostové cestovanie málo, ktorý z nich si blog o svojich zážitkoch vytvorí. A ak 

áno tento blog nepredstavuje veľkú konkurenciu, vzhľadom na to, že je vytvorený pre vlastnú 

potrebu uspokojenia túžby písať, alebo ukázať priateľom a známym, kde sa aktuálne 

cestovateľ nachádza namiesto dlhého vypisovania si s nimi, kde bol a čo zažil. Takto majú 
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jeho známi stále informáciu o tom, kde je a čo robí a to je aj cieľ blogu.   tohto prvotného 

pohľadu sa táto skupina nedá brať ako konkurencia, a keď áno, tak minimálna.  

3.4.2Vyjednávacia sila u dodávateľov  

Dodávatelia produktov, v tomto prípade služieb by mali priniesť blogu určitý prínos. Hlavne 

to, že ich meno bude vystupovať na blogu by malo pôsobiť na návštevníka pozitívnym a 

dôveryhodným dojmom. Sila u dodávateľov je hlavne to, že budú požadovať od blogu aj 

niečo naspäť. To hlavne prínos ziskov, prípadne zvýšenie popularity pomocou návštevníkov. 

To je pridaná hodnota, ktorú môžem firmám ponúknuť. Problém nastáva na začiatku, že 

nemám žiadnu vyjednávaciu silu a tým dodávateľ nemusí pristúpiť na zverejnenie svojho 

mena na mojom blogu.  

Prvý dodávateľ služieb by mala byť cestovná kancelária, ktorej by som poskytol 

sebarealizáciu a prezentovanie jednotlivých cestovateľských ponúk a ukázal prípadným 

záujemcom, čo ich môže čakať na cestách s touto cestovateľskou spoločnosťou, ktorá si sama 

neprezentuje svoje cestovateľské ponuky na vlastnom webe,  prípadne by chcela rozšíriť 

ponuku. Jedná sa hlavne o malé cestovné „agentúry“, ktoré spravuje jeden prípadne pár 

ďalších ľudí.  

Druhý dodávateľ je prepravca vyhľadávač leteniek. Je to možnosť ako zvýšiť zisk pomocou 

odporúčania na lacné letenky. Vyjednávacia sila u prepravcu vyhľadávaču leteniek je 

argument, že návštevnosť blogu je nízka. Proti takému argumentu sa samozrejme nedá 

bojovať a ak s tým prepravca nesúhlasí, nedá sa donútiť prepravcu, aby spolupracoval 

s blogom, ktorý nemá čitateľov. Samozrejme ak sa dohodneme na dočasnom umiestnení buď 

reklamy alebo iného propagujúceho produktu na blogu na skúšku, nemôže nič stratiť ani 

poskytovateľ služby. Určite by som nebol jediný web, kde má poskytovateľ reklamu a to 

znamená, že ak by sa mu pridal ďalší potenciálny aj keď nízky príjem nemôže na tom stratiť. 

3.4.3Vyjednávacia sila u zákazníkov 

Cielená skupina obyvateľstva sú hlavne mladí ľudia so záujmom o cestovanie a cestopisy, 

prípadne cestovatelia, ktorý hľadajú lacné letenky. 

 ákazníci, v tomto prípade návštevníci blogu požadujú určitú kvalitu. Tá sa nedostaví hneď 

a tým pádom sa blog bude časom vyvíjať, či už designovo alebo obsahovo. Dôležité je, aby 

mal návštevníkovi, čo ponúknuť a prilákal ho znovu naspäť, aby čítal nové príspevky. 

Musíme návštevníkovi zaručiť vysokú kvalitu, čo môže byť zo začiatku problém.  ákazník 
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taktiež požaduje dobré služby a tie by sa im mali zaručiť kvalitnými článkami, prípadne 

kvalitnými externými dodávateľmi, ktorý budú mať u nás reklamu alebo priamo ponúkať 

lacné letenky pomocou článkov.  

V prípade prednášok sa samozrejme očakáva pripravenosť prednášajúceho a tomu 

odpovedajúca kvalita prednášky, ktorá by mala byť robená zábavnou a pútavou formou.  a 

tieto prednášky by mala byť primeraná cena, čo by malo pokryť náklady na prenájom 

miestnosti na prednášku. 

3.4.4 Hrozba substitučných produktov, služieb 

Na trhu sú rovnaké alebo podobné produkty vo veľkom množstve a riziko vstupu niekoho 

nového je vysoké, pretože na vytvorenie podobného produktu nie je potreba veľa financií. Na 

Slovensku je ale málo blogov alebo webov podobného charakteru, ktoré sú v tomto úspešné, 

do takej miery, aby boli špičkami na trhu a dokázali na seba zarábať tak, aby bloger alebo 

blog mohol zaistiť príjem, ktorý by ho uživil. Keďže to nie je ani momentálny cieľ blogu je 

hrozba substitúcie zo strany konkurencie vysoká aj keď nie je pravdepodobné, že by to malo 

ukončiť činnosť blogu. 

3.4.5 Odvetvoví konkurenti - súperenie medzi konkurentmi v odvetví 

Súperenie o zákazníka v tomto odvetví je celkom vysoké, pretože blogov je obrovské 

množstvo no málo z nich je úspešných. Obecne sa dá považovať za úspech ak je denná 

návštevnosť približne 100 návštevníkov. Samotná propagácia blogu je pre mnoho blogerov 

nepodstatná, pretože vytvárajú obsah hlavne pre seba alebo stratia časom motiváciu ďalej 

písať. Tým pádom konkurentov s mojimi ambíciami je málo. Ohľadne konkrétneho súperenia 

je na prvom meste propagácia nových článkov na facebooku a ostatných sociálnych sieťach. 

Samozrejme návštevnosť závisí od počtu fanúšikov a followerov na sociálnych sieťach. 

Okrem týchto konkurenčných bojov na sociálnych sieťach sú konkurenčné boje aj na poli 

prezentácií o cestovaní. Či už sa jedná o formy cestopisov s prezentáciami alebo o formu 

prezentácie lacného cestovania a ubytovania. Samozrejme všetko závisí od propagácie 

prezentácie.  

3.5 Analýza interných faktorov (Model 7S) 

3.5.1 Stratégia (Strategy)  

Blog ako taký sa radí medzi začínajúce projekty, ktorý vlastní alebo spravuje jeden človek, 

ktorý je jednateľ za blog a aj tvorca nových článkov a videí. Blog nemá presne stanovenú 
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stratégiu podnikania v žiadnych podnikových dokumentoch. Jedná sa hlavne o víziu 

a dlhodobú predstavu toho, kam by sa mal blog za pár rokov dostať. Dlhodobým cieľom je 

byť konkurencieschopný menej väčší blog na slovenskom trhu, so skupinou ľudí, ktorí budú 

vytvárať prednášky s prípadným záujmom na spoluprácu. Blog má oproti ostatným 

začínajúcim blogom prehľad a daný cieľ kam a ako sa chce dostať k cieľu. Blog má ambíciu 

spolupracovať s brnenským starupom Skypicker, z čoho by mal byť hlavný príjem financií pre 

blog. Na blogu budú vypísané vždy akciové letenky a možné tarify na využitie zákazníkom, 

ktoré sa budú propagovať na sociálnych sieťach.  

3.5.2 Štruktúra (Structure) 

Blog ako taký má jedného jednatela a teda aj vlastníka webu. Tak isto je aj jeden tvorca webu. 

Teda štruktúra „spoločnosti“ žiadna nie je keďže o všetkom rozhoduje jeden človek. 

Samozrejme je možnosť, že časom sa naskytne možnosť spolupráce s inými osobami, no to 

záleží na postupovaní a pracovitosti majiteľa. 

3.5.3 Systémy riadenia (Systems) 

Informačný systém ako napríklad ERP alebo podobne sa používať nebude, keďže k tomu nie 

je dôvod. Jediné systémy s ktorými sa príde do styku sú systémy webového rozhrania a to 

hlavne redakčný systém Wordpress. Wordpress  sa využije hlavne na pridávanie nových 

článkov a videí. Samotný redakčný systém bude poskytovať možnosť zmeny designu stránky 

a prípadnej korekcie obsahu článkov. Samotný design template pre stránku sa nahodí 

pomocou FTP serveru cez program Total Commander. Taktiež bude sadený aj program 

Google analyst , ktorý bude monitorovať návštevnosť stránky a tým sa budú môcť ľahšie 

robiť rozhodnutia podľa toho na čo ľudia reagujú najviac a teda tým si zvýšiť návštevnosť. 

Následne sa aplikuje program Google Adsense, ktorý zabezpečí preplácanie reklikov za 

reklamu. Samozrejme na stránke bude banner od brnenského starupu Skypicker. 

3.5.4 Štýl riadenia (Style) 

Rozhodovacie právomoci v spoločnosti má jej jednateľ, ktorý za všetky rozhodnutia nesie aj 

náležitú zodpovednosť. Pri dôležitých rozhodnutiach dochádza k porade jednateľa s ďalšími 

zainteresovanými osobami alebo osobami, ktoré majú skúsenosti v požadovanej oblasti. 

Samotný štýl riadenia ostáva na majiteľovi a aj samotná kontrola. 
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3.5.5 Spolupracovníci (Staff) 

Z vyššie uvedených informácií je jasné, že zodpovedný je len jeden a to majiteľ. Prípadný 

spolupracovníci sa môžu vyskytnúť pri tvorbe prezentácií a ich prezentovaní, keďže je 

pravdepodobné, že na podobné veci nebudem stačiť sám. 

3.5.6Zdielané hodnoty (Shared values) 

Samotné hodnoty, blog ako taký nepotrebuje. Je ale pár aspektov, ktoré by mal zastávať. 

Hlavne korektné, gramaticky správne písanie bez vulgarizmov a podobne. Ale aj to 

samozrejme môže byť forma prejavu no to sa nejedná o tento blog. Samozrejme ako jednatel 

sa budem snažiť znižovať alebo čo najviac zamedziť znečisťovaniu životného prostredia 

a recyklovať. Samozrejme budú hodnoty dodržiavané aj pri prípadných prezentáciách 

o cestovaní pre verejnosť. 

3.5.7 Schopnosti (Skills) 

Blog  má oproti svojim konkurentom výhodu dobrého plánu a tým naštartovať a uskutočniť 

svoj plán. Blog sa samozrejme nemôže preceňovať a s ním jeho plán, pretože realita 

a samotný vývoj môže byť predsa len menej priaznivý ako sa plánuje. Každopádne cesta 

blogu je zdĺhavá a záleží to aj na počte príspevkov, ktoré sa na ňom budú objavovať. 
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3.6 SWOT analýza 

 

Obrázok 12 SWOT analýza (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

3.6.1 Silné stránky 

Nové nápady na SK trhu 

Na slovenskom trhu je veľmi veľa vecí, ktoré sa využívajú veľmi dobre a majú nekonečný 

potenciál. Tu sa zaraďujú hlavne cestovateľské prezentácie cestovateľov. Ako nové nápady 

by som navrhoval spojenie cestovateľských blogov s lowcost letenkovými web stránkami 

a cestovných kancelárií. Tým by sa mohla zvýšiť návštevnosť a samozrejme aj provízny zisk.  

Využitie grafických chýb konkurencie 

Grafický design na blogoch by mal byť príťažlivý na pohľad a samozrejme prehľadný. Pri 

porovnávaní konkurencie na trhu som hodnotil design konkurencie. Väčšina 
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najnavštevovanejších webov má priemerné web stránky. Ich design je dobrý, a v niektorých 

častiach webov sa vyskytujú chyby s rozložením textu. Niektoré časti fontu hlavne špeciálne 

popisy, buď obrázkov alebo nadpisu majú font, ktorý nepodporuje stredoeurópske znaky. To 

vyzerá veľmi amatérsky a veľa blogov má tento problém. Tak isto je problém s grafickým 

designom stránok, ktoré majú nepríťažlivý alebo zastaraný vzhľad. To môže niektorých 

návštevníkov odradiť.  

Malá konkurencia na SK trhu 

Na slovenskom trhu je síce vysoký počet amatérskych cestovateľských blogov, ale tých čo to 

robia dobre sú asi len 2 alebo 3. Každý z nich majú iné zameranie. Tým sa otvára možnosť sa 

pridružiť ku stratégií, ktorá funguje a odkopírovať ju alebo si ju upraviť, prípadne vylepšiť.  

Vízia akým spôsobom sa odlíšiť 

V dnešnej dobe je dôležité odlíšiť sa a tým sa pokúsiť zaujať čitateľov. Jedna z ciest by mohla 

byť zaujať pútavými videami z ciest. A to je cesta, ktorou by som sa chcel vydať. Jedná sa 

hlavne o zaujímavosti, adrenalínové videá a strhujúce výhľady.  

3.6.2 Slabé stránky 

Nováčik na trhu 

Hlavný problém je pozícia nováčika na trhu. Trvá istú dobu kým si blog získa svojich 

pravidelných čitateľov. To znamená slabšiu vyjednávaciu schopnosť s potenciálnymi 

investormi alebo spolublogermi, spolupracovníkmi. 

Neznalosť trhu do hĺbky  

Ďalšia slabá stránka je, že nepoznám trh úplné do hĺbky. To môže byť nepreskúmaná časť, 

ktorá môže vytvoriť problém v budúcnosti, ktorý momentálne nedokážem vidieť. No veľkosť 

prípadného problému alebo hrozby by nemal byť tak veľký, aby ohrozil fungovanie webu.  

Nízky rozpočet 

Malý základný kapitál na je problém hlavne pre budúce plnenie blogu obsahom, keďže treba 

financie na cestovanie. Budem prezentovať hlavne nízko nákladové cestovanie, ale financie 

sú aj tak potreba. No na samotné financovanie webu nebude potrebné mať veľké množstvo 

financií. A tak isto ani na propagáciu a reklamu.  
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Neznalosť písania pútavých článkov 

Toto je aspekt, ktorý môže byť problémový hlavne zo začiatku. Nemám veľké skúsenosti 

s písaním článkov, tým pádom istú dobu bude trvať kým dosiahnem štandard, ktorý je 

vyžadovaný čitateľom, čo sa týka štandardu zaujímavostí článkov a tak isto aj písania. 

Zo začiatku problém s návštevnosťou 

Toto je aspekt, ktorý sa vyrieši časom a súvisí s predchádzajúcim bodom. Ak budú články 

pútavé pritiahnu čitateľov. Samozrejme zo začiatku nemôžeme očakávať vysokú návštevnosť.  

Strata motivácie a pasívna tvorba článkov 

Táto situácia môže ovplyvniť, zníženie prípadnej návštevnosti alebo popularity. 

 odpovednosť za pasivitu budem niesť ja a môže sa stať, že bude problém sa s ňou 

vysporiadať. Všetko závisí od nápadov a motivácie. A samozrejme je tu aj čas na cestovanie 

prípadne písanie článkov, ktorý môže ovplyvniť aktuálnosť webu. 

3.6.3 Príležitosti 

Získanie sponzora 

Po určitom čase je možné získať sponzoring v forme finančnej podpory. Tá môže prísť vo 

forme sponzoringu rôznych firiem, organizácií alebo od samotného mesta vo forme dotácií. 

To môže uľahčiť financovanie blogu prípadne vytvoriť väčšie množstvo publikovateľných 

článkov. Všetko záleží na dobrom rozbehnutí blogu a návštevnosti, čo zaručí vyjednávaciu 

schopnosť u sponzora. 

Dohoda s poskytovateľom leteniek 

Na webe je veľké množstvo stránok, ktoré ponúkajú lacné letenky. Buď sú to vyhľadávače 

lacných leteniek alebo weby, ktoré odporúčajú lacné letenky u jednotlivých prepravcov. 

V tomto prípade by som chcel mať zazmluvneného prepravcu alebo zazmluvnený 

vyhľadávač, ktorý by u mňa mal účelnú reklamu. Tým by som mohol tvoriť príjem na 

pokrytie nákladov. Samozrejme by sa táto reklama dala vymeniť za letenky u poskytovateľa 

a podobne. Všetko je vecou dohody medzi mnou a prepravcom vyhľadávačom leteniek. 

Vyjednávacia sila závisí na návštevnosti alebo na prípadnej dohode. Samozrejme musím 

ponúknuť prepravcovi vyhľadávaču leteniek služby aj v jeho prospech.  

Dohoda s turistickou kanceláriou 
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Na Slovensku je veľa malých turistických kancelárií zameraných na malý počet uchádzačov 

o zájazd. Väčšinou sa jedná o jednotlivca, ktorý jedná na vlastnú päsť a všetko organizuje 

sám. Príležitosť vidím hlavne v tom, že by som vedel poskytnúť týmto jednotlivcom priestor, 

kde by sa mohli prezentovať a tým im spraviť reklamu na blogu. Výhodou pre mňa by bolo, 

že by som mohol, vyjednať prospešné podmienky pre zvýšenie jeho popularity a zároveň 

zvýšiť návštevnosť môjho blogu. Hodnotím to ako výhodnú vyjednávaciu pozíciu, aj keď web 

nie je ešte plne rozbehnutý. Ak by poskytovateľovi zájazdov z mojej propagácie prichádzalo 

viac uchádzačov, mohli by sme stať dlhodobými spolupracovníkmi a navzájom si pomáhať, 

a tým by som mohol znížiť náklady na cestovanie, pripadne získať vyššie financie na 

cestovanie.  

Prezentácie o cestovaní 

Dnes jed silný trend prezentovať svoje cestovateľské zážitky.  vyšuje sa tým popularita 

a čítanosť webu. Medzi ľuďmi je to veľmi obľúbená udalosť, ktorá sa teší svojej popularite. 

Samozrejme popularita neminie ani prezentujúcich a web samotný. Tým, že ľudia chodia na 

prednášky alebo rozprávanie cestopisov prispievajú aj k tvorbe autorovi, keďže sa vyberá 

malé vstupné, ktoré väčšinou pokrýva náklady na prenájom miestnosti. Na prezentácií sa 

môžu odprezentovať aj E-knihy tvorcu na zvýšenie predaja prípadne iné produkty, ktoré má 

vytvorené.  

Vytvorenie E-knihy a poskytnutie predaju cez web 

Po určitej dobe cestovania sa môže vydať cestovateľská príručka alebo cestopis so 

skúsenosťami a zážitkami z cestovania. Táto e-kniha môže byť poskytnutá na webe 

a zvyšovať prípadnú návštevnosť alebo zvýšiť príjem, ktorý sa môže použiť do ďalšieho 

chodu webu, prípadne ďalších ciest.  

Poskytnutie iných E-kníh od iných cestovateľov za províziu 

Keďže nie som jediný, kto má nápad E-knihy písať, môže vzniknúť dohoda medzi mnou 

a inými tvorcami E-kníh, ktoré by som mohol predávať na mojom webe za províziu z predaja. 

Prípadne môže dohoda vzniknúť na základe vzájomnej výmeny priestoru pre predaj E-knihy. 

Teda ja by som poskytol E-knihu na svojom webe o iného tvorcu a tvorca alebo 

prevádzkovateľ by poskytol E-knihu k predaju  

Zvýšenie počtu článkov pomocou ďalších blogerov 
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Na blogu sa budú môcť prezentovať aj iný blogeri. Väčšinou moji známi alebo priatelia 

z okolia, o ktorých si myslím, že by ich bavilo písať o svojich zážitkoch. Samozrejme sa 

nebudem  brániť pridaniu neznámeho perspektívneho človeka, ktorý bude mať chuť a talent 

písať a bude mať zaujímavé zážitky. Tu by som im mohol poskytnúť priestor a vytvoriť 

komunitu stálych alebo občasných prispievateľov k tomuto blogu. Moja predstava je max o 5 

blogeroch.  

 

3.6.4 Hrozby 

Nedostatok času tvoriť nové články 

Tento stav môže nastať ak budem mať na starosti veľa iných záležitostí, ktoré majú vyššiu 

prioritu. Tento stav nebude natoľko obmedzujúci, aby som ja alebo niekto z potenciálnych 

spolupracovníkov neprispieval aspoň občasne. Každopádne je to hrozba, ktorá môže znížiť 

atraktivitu webu.  

Nedostatok financií na cestovanie 

Financie sú jeden z hlavných aspektov na cestovanie. Budem síce prezentovať lacný spôsob 

cestovania, ktorý je momentálne obľúbený, ale aj tak treba financie na letenky a stravovanie, 

čo sa môže vyšplhať na niekoľko 100€ na osobu. To môže spôsobiť aj niekoľko mesačné 

výpadky pútavých článkov a tým znižuje návštevnosť.  

Nespolupráca niekoho z prípadných partnerov 

Situácia môže nastať tým, že mám slabú vyjednávaciu schopnosť ako nováčik na trhu. Tým 

pádom niektorý z potenciálnych silných partnerov by mohol odmietnuť spoluprácu 

s argumentom, že mu nemám čo ponúknuť. Preto potrebujem vytvoriť silné a pádne 

argumenty na vyjednávanie so zástupcami firmy o spolupráci, ktorá by mala byť prospešná. 

Tak isto po prípadnej dohode by sa mal brať ohľad aj na riziko zrušenia dohody. Preto treba 

vytvoriť stabilnú spoluprácu, ktorá je v prospech oboch strán.  

Nezáujem čitateľov o nový zdroj 

Situácia, ktorá bude dlho pretrvávať hlavne zo začiatku. Na blogu sa budú musieť vytvoriť 

zaujímavé články, no tie sa tam nevytvoria hneď. Nezáujem čitateľov by malo zmeniť 

spojenie s niektorým z plánovaných partnerov. Je to cesta, ktorou by sa dalo čitateľovi 
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ukázať, že zdroj cestovateľských zážitkov je podporovaný silným menom v tejto oblasti trhu. 

Samozrejme ani to nemusí zaručiť záujem o tento blog. V prípade nízkej návštevnosti sa 

nemôže zaručiť spokojnosť partnerov a hrozí prerušenie spolupráce z ich strany.  

4 Návrh riešenia a prínos návrhov riešenia 

4.1. SMART 

Pred logickým rámcom, ktorý slúži ako doplnok k metóde SMART by som SMART samotný 

chcel definovať.  

Každý projekt by mal mať špecifické konkrétne ciele, čo značí S 

S – Vytvorenie blogu 

Tento cieľ by mal byť merateľný čo značí M a definujem čo je merateľný cieľ tohto projektu 

M – Vytvorený webová stránka 

Nasledujúce sú dosiahnuteľné prijateľné  Achievable Acceptable). Teda odpovedáme na 

otázku, či je výsledok prijateľný pre zákazníka Keďže výsledok robím sám pre seba môžeme 

odpovedať, že je výsledok projektu akceptovateľný 

A – Design a samotný výsledok je mnou a mojim okolím akceptovateľný 

Realistický je samozrejme aj tento projekt, keďže je definovaný samotnou webovou stránkou 

Samozrejme projekt by nemal byť ani príliš ambiciózny a ani príliš podceňovaný 

R – Samotné vytvorenie blogu je reálne 

Termínovaný projekt odpovedá na otázku, či má samotný projekt časovo vymedzený cieľ 

kedy má byť cieľov dosiahnuté. Samotné časové dosiahnutie cieľov bude ozrejmené nižšie. 

T – Časový rámec projektu je stanovený nižšie na 11,73 

 

4.2 Logický rámec 

Ako bolo vyššie spomenuté logický rámec je doplnkovým nástrojom ku SMART a rozširuje 

ho a viac ho definuje. 
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  Popis Objektívne overiteľne 

ukazovatele 

Spôsob overenia Predpoklady/ Riziká 
 
ám

er
 

Úspešné vytvorenie blogu Fungujúce pripojenie pomocou 

prehliadaču 

 Navštívenie blogu   

Tvorba zisku z leteniek Zisk bude aspoň Faktúra   

Sebarealizácia v písaní Vytvorený článok Zobrazenie    

C
ie
ľ 

 

Vytvorenie webovej stránky pre blog Prístupný web Navštívenie webu Neprístupný web pre nečinný server 

  Funkčné celkové rozhranie 

webu 

Kliknutie na menu a iné 

hyperlinky na webe 

 áujem o poskytované informácie na 

blogu 

       aistenie udržatelosti funkcie blogu 

      Pravidelné prispievanie článkov 

K
o
n
k
ré
tn
e 
v
ý
st
u
p
y
 p
ro
je
k
tu

 

1.  istený poskytovateľ webhostingu 1. Zoznam aspoň troch 

poskytovateľov 

1, Vyhľadanie poskytovateľa vo 

vyhľadávači 

Nebude sa preťahovať žiadna činnosť 

počas tvorby 

2. Vytvorený zoznam poskytovateľov 

webhostingu a zoradiť 

2. Vytvorený zoznam 

poskytovateľov s hodnotami 

2.  istenie informácií na webe 

poskytovateľov 

Nevynecháme žiadnu činnosť 

3. Vybraný optimálny poskytovateľ 3. Výber na základe 

vytvoreného zoznamu 

3. vytvorený zoznam Predpokladáme, že cieľ vytvorenia blogu 

zostáva 

4.  aplatený webhosting 4. Potvrdenie platby 4. Potvrdenie platby   

5. Stiahnutý wordpress 5. Stiahnutý CMS 5.  oznam stiahnutých 

dokumentov 
  

6. Vybratý design stránky a stiahnutý 

template pre wordpress 

6. Stiahnutý template 6.  oznam stiahnutých 

dokumentov 
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7. Pripojený wordpress na webhosting 7.Nahrať wordpress cez FTP 7.  obraziť nahrané súbory na 

FTP 
  

8. Implementovaný design 8.Nahrať stiahnutý template cez 

FTP 

8.  obraziť nahraný teplate cez 

FTP 
  

9. Prispôsobený design osobitným 

požiadavkám 

9. Úprava aspoň jedného prvku 

templatu 

9. Zobrazenie v prehliadači   

10. Vytvorená základná štruktúra 

blogu 

10. Vytvorenie menu pre blog 10.Kliknutie na tlačidlá menu   

11. Skontrolované zobrazenie 11. Minimálne jeden krát 

navštiviť web 

11. Štatistika webu   

A
k

ti
v
it

y
 

Kľúčové činnosti Zdroje Časový rámec (Hodiny)   

1.1. Nájdenie poskytovateľov 

webhostingu 

 Všetky činnosti tvorím sám. 

 Ivan Došek) 

1 hrs Predpokladáme súčinnosť 

s webhostingovým poskytovateľom 

2.1. Vytvorenie zoznamu 

poskytovateľov 

Rozpočet celkovo: 20€ max) 2 hrs Projekt je realizovaný v danom časovom 

horizonte, ktorý sa stanovil. 

2.2.  oradenie poskytovateľov Zariadenia: Notebook Asus 

X550VB 
  Dodržíme rozpočet. 

3.1. Výber optimálneho poskytovateľa   0.5 hrs Template, ktorý chceme bude zadarmo 

4.1. Prevod za poskytnutie hostingu   0.5 hrs   

5.1. Stiahnutie CMS   0.5 hrs    

6.1. Výber templatu   1 hrs    

6.2. Stiahnutie templatu       
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7.1. Nahrať CMS na FTP   0.5 hrs   

8.1. Nahrať template na FTP   0.5 hrs   

9.1. Úprava kódu templatu podľa 

svojho 
  4.5 hrs   

10.1. Tvorba menu   4.5 hrs   

11.1. Navštíviť web   0.5 hrs   

11.2. Skontrolovať rozhranie a 

funkčnosť 
      

        Predbežné podmienky 

         abezpečenie financií Ochota prispievať 

a písať na blog  

Tabuľka 8 Logický rámec projektu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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4.3 Work Breakdown Structure 

Projekt sa rozdelil pomocou dekompozície s technikou Work Breakdown Structure. Je 

rozdelený na najpodrobnejšie úrovne činností, ktoré by sa mali vykonať. Prvou úrovňou je 

Projekt ako celok. Druhá úroveň, je sčasti totožná s výstupmi v logickom rámci a tretia 

úroveň rozdeľuje jednotlivé činnosti ktoré majú byť vykonané.  

WBS pre tento projekt je zobrazené v prílohách ako príloha číslo 2  

4.4 Návrh zmeny 

Keďže blog je začínajúci a neexistuje ako samotná web stránka bude to považované ako návrh 

na zmenu.  

4.4.1 Postup uskutočnenia zmeny 

Pre uskutočnenie plánovanej zmeny je potrebné vykonať nasledujúce činnosti 

  istiť poskytovateľov webhostingu 

 Vytvoriť zoznam poskytovateľov webhostingu a zoradiť  

   možných poskytovateľov webhostingu vybrať optimálneho 

  aplatiť webhosting 

 Stiahnuť wordpress 

 Pripojiť wordpress na webhosting 

 Vybrať design stránky a stiahnuť template pre wordpress 

 Implementovať design 

 Prispôsobiť design osobitným požiadavkám 

 Vytvoriť základnú štruktúru blogu 

 Skontrolovať zobrazenie pomocou prehliadača ako návštevník 

4.4.2 Časový a obsahový harmonogram (sieťový diagram, PERT) 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený vyššie spomenutý zoznam činností, ktoré je nutné vykonať 

na úspešne dokončenie zmeny. Uvedené je aj označenie jednotlivých činností a ich 

predpokladaná doba trvania. Samotná tabuľka bola vypracovaná v programe MS Project 

Professional 2010 

V nasledujúcej tabuľke sú určené hodnoty pre výpočet metódy PERT. 
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Optimistic Duration Pessimistic Duration Most Likely Duration 

0,7 hrs 1,6 hrs 1 hr 

1,6 hrs 3 hrs 2 hrs 

0,4 hrs 0,8 hrs 0,5 hrs 

0,4 hrs 0,8 hrs 0,5 hrs 

0,4 hrs 0,8 hrs 0,5 hrs 

0,8 hrs 1,6 hrs 1 hr 

0,4 hrs 0,8 hrs 0,5 hrs 

0,4 hrs 0,8 hrs 0,5 hrs 

3,6 hrs 6,4 hrs 4,3 hrs 

3,6 hrs 6,4 hrs 4,3 hrs 

0,2 hrs 0,6 hrs 0,5 hrs 

Tabuľka 9 Prehľad odhadov dĺžky činností (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Po použití vzorca pre výpočet dĺžky trvania procesu nám vyšli hodnoty nasledovné  

Task Name Duration Predecessors 

 istiť poskytovateľov webhostingu 1,05 hrs 

 

Vytvoriť zoznam poskytovateľov webhostingu a zoradiť  2,1 hrs 1 

  možných poskytovateľov webhostingu vybrať optimálneho 0,53 hrs 2 

 aplatiť webhosting 0,53 hrs 3 

Stiahnuť wordpress  0,53 hrs 1 

Vybrať design stránky a stiahnuť template pre wordpress 1,07 hrs 5 
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Pripojiť wordpress na webhosting 0,53 hrs 4;6 

Implementovať design 0,53 hrs 7 

Prispôsobiť design osobitným požiadavkám 4,53 hrs 8 

Vytvoriť základnú štruktúru blogu 4,53 hrs 9 

Skontrolovať zobrazenie pomocou prehliadača ako návštevník 0,47 hrs 10 

Tabuľka 10 Prehľad činností, (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

V následne Ganttov diagram, ktorý bol vytvorený spolu s tabuľkou činností 

 

Obrázok 13 Ganttov diagram (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Nasleduje sieťový diagram, ktorý je rozdelený do dvoch častí, pretože zobrazenie v jednom 

obrázku by nebolo vhodné pre čítanie informácií v taskoch. 

Na vytvorenie sieťového grafu som použil MS Project Professional 2010. 
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Obrázok 14 Sieťový diagram PERT 1/2  (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Obrázok 15 Sieťový diagram PERT 2/2  (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Kritická cesta je zobrazená červenou čiarou a kritické činnosti sú tiež označené červeňou. 

Jedná sa o body 1-2-3-4-7-8-9-10-11. V činnostiach je uvedený popis, dátum začatia činnosti, 

dátum skončenia činnosti a predpokladaná doba jej trvania.  

Dĺžka projektu pomocou metódy PERT na 11,73 hodiny.  To je približne 11 hodín a 45 

minúť teda projekt by mal trvať necelých 12 hodín, prípadne v jednotkách na ManDays je 

to1,5 MD. 

4.5 Analýza rizík 

4.5.1 Identifikácia rizík 

Možné riziká projektu 

 Nedostatok financií na kúpenie domény 

 Nedostatok financií na zaplatenie webhostingu 

 Príchod ďalších konkurentov 

 Nesprávny výber webhostingu 

 Nesprávne zvolený design web stránky 

 Nesprávne zvolené rozloženie stránky 

  výšenie poplatkov za webhosting 

  výšenie poplatkov za doménu 

 Nedostatočná klientela 

 Finančná tieseň 

 Padnutie serveru nemožnosť zobrazenia stránky návštevníkom) 

 Nezískanie skypickeru na spoluprácu 

 Nezískanie iného dodávateľa na spoluprácu 

4.5.2 Hodnotenie rizík 

Najskôr určíme s akou pravdepodobnosť by dané riziko mohlo nastať. 

Následne určíme aký veľký dopad na realizovaný projekt má dané riziko v prípade, že 

nastane. 

Pravdepodobnosť  Popis  Hodnota 
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Nízka  0% - 33%  0,00 - 0,33 

Stredná  33% - 66% 0,34 - 0,66 

Vysoká   66% - 100% 0,67 - 1,00 

Tabuľka 11 Pravdepodobnosť rizika (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Dopad Hodnota 

Malý   1 

Stredný  2 

Veľký  3 

Tabuľka 12 Dopad rizika (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

  pravdepodobnosti rizika a jeho následného dopadu na realizovaný projekt dostaneme 

výslednú hodnotu rizika, ktorá predstavuje násobok pravdepodobnosti rizika a jeho dopadu. 

HR 

Pravdepodobnosť 

0,00 - 0,33  0,34 - 0,66  0,67 - 1,00 

D
o
p

a
d

 

1  Bežná  Bežná  ávažná 

2 Bežná  ávažná Kritická 

3  ávažná Kritická Kritická 

Tabuľka 13 Hodnota rizika (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Identifikácia rizík Scenár Pravdepodobnosť Dopad Hodnota 

rizika 

Opatrenie 

Nedostatok  financií na kúpenie domény Nespustenie blogu Nízka 3 Kritická Vypožičanie si menšiu čiastku 

cca. 20€ 

Nedostatok financií na zaplatenie webhostingu Nespustenie blogu Nízka 3 Kritická Vypožičanie si menšiu čiastku 

cca. 20€ 

Príchod ďalších konkurentov Ťažšie uplatnenie  Vysoká 1 Bežná Byť atraktívny pre 

návštevníkov 

Nesprávny výber webhostingu  výšené náklady Stredná 1  ávažná Vybrať správny webhosting 

Nesprávne zvolený design web stránky  nížená 

návštevnosť 

Stredná 2 Bežná Zmena designu 

Nesprávne zvolené rozloženie stránky  nížená 

návštevnosť 

Stredná 2 Bežná  mena rozloženia 

 výšenie poplatkov za webhosting  výšené náklady Nízka 1 Bežná Vyhľadanie nového 

poskytovateľa 

 výšenie poplatkov za doménu  výšené náklady Nízka 1 Bežná Vyhľadanie nového 

poskytovateľa 

Nedostatočná klientela Nízke tržby Stredná 2  ávažná  lepšiť PR 
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Finančná tieseň Neplatenie 

webhostingu 

Nízka 3 Kritická Požičať si peniaze na 

prevádzku blogu 

Padnutie serveru  nemožnosť zobrazenia stránky 

návštevníkom) 

 níženie 

návštevnosti 

Nízka 2 Kritická Neovplyvniteľné 

Nezískanie skypickeru na spoluprácu  níženie 

ziskov získanie 

iného dodávateľa 

Nízka 2  ávažná Skúsiť získať iného 

dodávateľa 

Nezískanie iného dodávateľa na spoluprácu Nízke tržby Stredná 2  ávažná  ostať bez dodávateľa a 

skúsiť ho získať neskôr 

Tabuľka 14 Analýza rizík (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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4.5.3 Zhodnotenie zmeny 

 mena je pre fungovanie blogu kritická. Je potrebné aby existovala webová stránka kde 

sa bude prezentovať samotný bloger a môže ponúkať svoje „produkty“.  

Či bude táto zmena úspešná a prinesie očakávané výsledky sa ukáže v priebehu 

niekoľkých mesiacoch po zavedení tejto zmeny.  mena bude z vlastných finančných 

prostriedkov, keďže sa nejedná o veľkú finančnú záťaž. 

Na konci analýzy si môžeme pozrieť aká je mapa rizík a ktoré sa identifikovali a či je 

nejaký z nás neprijateľný. 

4.5.4 Mapa rizík 

 

Obrázok 16 Mapa rizík (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Na vodorovnej osi sú popísané miery dopadu a na jej kolmej osi je znázornená miera 

pravdepodobnosti. Jednotlivé body na mape rizík sú riziká, ktoré určujú prepnutím 

pomyselnej osi od pravdepodobnosti a pomyselnej osi od dopadu rizík svoje dané 

hodnoty, ktoré sú rozdelené do kvartálov. Ako môžeme vidieť kvartál 4 neobsahuje 

žiadne z bodov, teda žiadne riziko nepredstavuje bezprostrednú hrozbu, na to aby sa ju 

muselo ošetrovať.  

Ako vidíme žiadne z našich identifikovaných rizík nemá tak vysokú mieru 

pravdepodobnosti s kombináciou vysokého dopadu na to, aby sa muselo znižovať alebo 

retenciou odsúvať. Najhoršie vyniká bod 3 teda ktorý ma vysokú mieru 
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pravdepodobnosti. A bod 9, ktorý sa nachádza na hranici všetkých štyroch kvartálov. 

Jedná sa konkrétne pre bod 3 o vstup nových konkurentov na trh a pre bod 9 teda 

nedostatočná klientela alebo návštevnosť webu. Obe riziká sú bohužiaľ len ťažko 

ovplyvniteľné. Napríklad pre vstup nových konkurentov na trh nemôžeme nič robiť, 

keďže nemôžeme nikomu zakázať, aby blogoval a predával lacné letenky a podobné 

činnosti, ktoré plánujem. Pre bod 9, teda nedostatočnej klientely môžem spraviť akurát 

všetko, tak aby bol blog prospešný s pravidelným prispievaním a aby zaujal cielené 

obyvateľstvo.  

4.5.5 Pavučinový graf 

 

Obrázok 17 Pavučinový graf (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

V pavučinovom grafe je vidno na akých hodnotách pravdepodobnosti sa jednotlivé 

body pohybujú. Všeobecne platí, čím menšia oblasť grafu je vyplnená, tým je 

pravdepodobnosť zlyhania celého projektu nižšia.  

4.6 Analýza zdrojov 

V analýze zdrojov sa ukáže, ako máme pripravené zdroje, alebo prípadne, čo treba ešte 

doriešiť, aby sme mali všetky zdroje potrebné na úspešné ukončenie projektu 
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Kapitál <50€ áno 50 € 

Fyzické 

  Kancelárske potreby áno 

 Notebook áno vlastný notebook 

Kancelárske priestory áno byt 

Automobil nie nie je potrebný 

Pripojenie na internet áno wifi/ethernet 

Webová doména a webhosting áno nákup a prenájom 

Mobil áno vlastný mobil 

Ľudské 

  1 pracovník áno vlastník 

Nehmotné 

  Spolupráca so 

Skypicker/Kiwi.com nie 

prebieha 

komunikácia 

Meno spoločnosti nie 

marketingová 

kampaň 
Tabuľka 15 Tabuľka analýzy zdrojov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Je nevyhnutné, aby sa získalo Skypicker/Kiwi.com ako partnerskú spoločnosť, 

pomocou ktorej budeme generovať zisky.  

4.7 Financovanie 

Vo financovaní porovnám, ktorý poskytovateľ domény a webhostingu je najlačnejší. 

Samozrejme to nie je jediný faktor výberu, ale je jeden zo základných. 

 

  Websupport Forpsi Exohosting Webglobe Active24 

Doména 9,95 10.1 10,99 11,94 10,74 

Hosting 2,13 0,9 0,99 5 0,79 

Celkovo 12,08 11,46 11,98 16,94 11,53 
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Ako je vidieť najlacnejší webhosting má Forpsi. Všeobecne ceny webhostingu 

a registrovanie domény sú na rovnakej úrovni okrem Webglobe, kde je cena približne 

o 5€ vyššia.  

Pre poskytnutie webhostingu a registrácie domény vyberám firmu Websuport. Hlavný 

dôvod výberu evidentne nie je cena, keďže je „až“ na treťom mieste. Výber je pre jedno 

presmerovanie zadarmo v rámci balíku  To znamená, že si môžem vybrať 

nezaregistrovanú webovú adresu , ktorá po zadaní presmeruje návštevníka na môj web. 

Plus služby, ktoré poskytujú ako webhostingová firma má len ťažkú konkurenciu na 

Slovensku, pretože technická vybavenosť ich serverov je nadpriemerná.  

Celková cena s DPH je teda 14,50€. A samostatná platba za webhosting mesačne je 

2,42€. Faktúra je v prílohe č. 1.  

Mzdové náklady sú na nulovej úrovni, keďže jediný zamestnanec je vlastník a žiadnu 

mzdu nie je potrebné vyplácať.  

Doba návratnosti by mala byť už po prvej predanej letenke. Ťažko odhadnúť kedy 

bude prvá predaná letenka mať svojho kupca no možno predpokladať, že ROI bude 

v určite v priebehu jedného roku.   

Sumarizácia nákladov 

 

Webhosting Doména Total 

Cena 2.56/meisac 11.94 14.5€ 
Tabuľka 16 Náklady (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Projekt ako taký nemal veľké náklady. Je preto výborným začiatkom do sveta 

podnikania a získavania skúseností aj pre nízko nákladové projekty ako je tento. Jediné 

za čo sa muselo zaplatiť a teda aj jediný náklad na projekte je 14,5€ čo je minimálna 

investícia 

4.8 Prínosy návrhu riešenia 

Samotný návrh riešenia na vytvorenie blogu pomocou metodík a nástrojov projektového 

managementu má dve hlavné časti. Teoretickú časť, kde sa opisujú dané metodiky 

a nástroje a z časti, kde je spracovaný návrh riešenia a riadenia projektu s ohľadom na 

postupy, ktoré sú rozobrané v teoretickej časti.  
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Prínos projektu môžeme momentálne ťažko ohodnotiť. Ale už teraz môžeme povedať, 

že blog, ktorý sa podarilo vytvoriť má podnikateľský potenciál, ktorý sa bude snažiť 

naplniť. 

Ako hlavný prínos navrhovaného riešenia sú nízke náklady na vytvorenie blogu 

s pomerne vysokým ziskovým potenciálom.  áleží na tom, ako sa bude predaju leteniek 

a blogovaniu venovať. Návrh riešenia je jednoduchý a to je jeho výhoda. Má ľahký 

základ a pomerne veľa sa s ním dá dosiahnuť.  

Vedľajšie prínosy sú sebarealizáciu v písaní a potenciálne prednášanie cestovateľských 

zážitkov, ktoré sú momentálne veľmi obľúbené. Na tieto prezentácie je však nutné mať 

už vytvorené portfólio na blogu. Samozrejme bude tu aj sebarealizácia vo forme 

kreatívnych videí.  

Do budúcnosti však môžeme povedať, že blog by mal byť rozvíjaný pravidelne a budú 

na neho pravidelne vystavované ponuky leteniek. Aby teda maximalizoval svoj 

potenciál musí byť pravidelne obnovovaná ponuka leteniek a článkov. 

4.9 Vytvorenie blogu 

Ako redakčný systém CMS) som si zvolil WordPress, kvôli jeho jednoduchosti, ktorá 

bola opísaná vyššie. Inštalácie prebehla jednoducho a tak isto aj výber templatu pre 

zobrazenie stránky. Zmenil som titulnú fotku na moju vlastnú aby sa mohlo začať 

s blogovaním. Po vytvorení blogu sa plánuje spraviť ešte obsah, ktorý sa naplní mojimi 

fotkami a mojimi príbehmi.  
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Obrázok 18 Vytvorený web na adrese ifcik.wordpress.com  a ifcik.com (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Aktuálne je URL blogu na stránke ifcik.wordpress.com. Neskôr bude z URL odstránený 

názov wordpress a bude fungovať len na ifcik.com. Jedná sa momentálne len o dočasne 

prenesenie a presmerovanie DNS adresy na server Wordpressu no v dohľadnej dobe by 

sa to malo vyriešiť. 

Template blogu som zvolil jednoduchý a prehľadný, aby sa v ňom návštevník vyznal 

a mohol nájsť aj ostatné staršie príspevky.  

Samozrejme ako bolo spomenuté nebude sa jednať len čisto o blogovanie ale aj 

o propagáciu lacného typu cestovania, ktoré je momentálne veľmi obľúbené 

a vyhľadávané. Ako hlavné lákadlo by mali slúžiť lacné letenky od spoločnosti.  
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5 Záver 

Ako cieľ sa zvolil vytvorenie blogu, na ktorom sa budú prezentované cestovateľské 

zážitky s predajom lacných leteniek do celého sveta so spoločnosťou 

Skypicker/Kiwi.com 

Na tento dosiahnutie tohto cieľa boli zvolené postupy, ktoré sa využívajú na tvorbu 

projektu v projektovom managemente. Využila sa identifikačná listina na určenie 

a základný popis projektu. Následne sa použila analýzu 7S s Porterovou analýzou 

okolia. Jednou z hlavných a dôležitých častí projektu bola analýza rizík. Samotná 

analýza rizík ukázala, že ani jedno z určených rizík nemá tak vysoké riziko s prípadným 

dopadom, aby sa museli používať nástroje na znižovanie rizika, prípadne aby sa muselo 

projekt úplne zavrhnúť. Jediné vysoké riziko je vstup nového konkurenta na trh. Toto 

riziko ma na však má tak malý dopad, že na neho nemusíme reagovať. Na samotnej 

mape rizík je vidieť, že všetky ostané riziká majú buď nízku pravdepodobnosť s nízkou 

mierou dopadu alebo nízka pravdepodobnosť v kombinácii s vysokou mierou dopadu. 

Vo financovaní sa porovnávali jednotlivý poskytovatelia webhostingu a domény. 

Vybral sa síce jeden z najdrahších, no kvalitných poskytovateľov webhostingu a mám 

sympatie k majiteľovi. Na tento projekt neexistujú žiadne mzdové náklady, keďže sa 

o samotnú stránku a predaj bude starať majiteľ. Doba návratnosti projektu sa očakáva 

v priebehu jedného roka.  

Na vytvorenie blogu sa použil CMS od WordPressu. Je to hlavne zadarmo a má veľa 

modulov, ktoré sú bezplatné.  

So spoločnosťou Skypicker Kiwi.com je spolupráca v stave jednania, kde by mala byť 

v priebehu jedného mesiaca uzavretá zmluva o poskytovaní služieb. 

 

Môže sa teda prehlásiť že stanovený cieľ na vytvorenie blogu pomocou prvkov 

projektového managementu sa podarilo splniť s možným podnikateľským potenciálom 

do budúcnosti.  
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