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Abstrakt 

 Tématem bakalářské práce je problematika projektového managementu a 

specializovaných softwarů používaných ve stavebnictví. Porovnávané budou volně 

dostupné zkušební a aktuální verze na základě specifických kritérií. Výstupem bude 

subjektivní názor  na vhodný software  pro stavební firmu. Vítězným programem bude 

vyhotovena demonstrativní ukázka projektu výstavby konkrétního bytového domu.    

Klíčová slova 

  Projekt, projektový management, software, plánování, MS Project, Easy Project, 

Project Libre, Instant Team 

 

 

 Abstract 

  The theme of this thesis is issue of project management and specialized 

software, that are used in civil engineering. Trial and actual versions will be compared 

based on specific criteria. The output will be subjective opinion, which software is the 

most suitable for construction company. Afterwards will be created demonstrative 

example of project for the apartment building by the winning software. 

Keywords 

 Project, project management, software, planning, Project, Easy Project, Project 

Libre, Instant Team   
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1 ÚVOD  

 V dnešnej hektickej dobe je čoraz menší priestor pre tvorbu chýb. Ak sa nejaké 

vyskytnú, tak môžu mať pre firmu fatálne následky. Aby sa chybám predchádzalo, je 

nevyhnutné si každý projekt podrobne naplánovať. Plánovanie je prítomné v každej 

sfére života a stretol sa s ním každý človek. Môžeme ho vnímať pri jednoduchých 

úlohách, ako je každodenný nákup, až po zložité projekty, ako je výstavba 

megalomanských objektov. Plánovaním zminimalizujeme množstvo problémov. Ak sa 

už nejaký problém vyskytne,  je možné pružne a rýchlo reagovať. 

Dnešná doba je charakteristická hlavne obmedzenými zdrojmi a početnou 

konkurenciou. Pokiaľ je po výrobku alebo službách dopyt, takmer vždy sa nájde niekto, 

kto bude ochotný uspokojiť potreby zákazníkov. Odmenou mu bude zisk z predaja. Aby 

si však zákazník vybral práve konkrétnu firmu, je potrebné niečím upútať jeho 

pozornosť. Jedným z lákadiel môže byť aj cena. Je v nej zahrnutých  mnoho faktorov. 

Významne sa však dá držať v nižších reláciách použitím efektívneho plánovania 

zdrojov. Zaručený postup na úspech neexistuje a to z dôvodu neustálej zmeny 

prostredia. Avšak úspechu sa dá dopomôcť rozumným a hlavne hospodárnym 

zmýšľaním.  

V stavebníctve je používanie softwarov na plánovanie nesmierne dôležité. Jedná 

sa o jeden z najzložitejších odborov vôbec. Projekty sú väčšinou ohromného rozsahu 

a orientácia v nich môže byť značne komplikovaná. Pri použití týchto softwarov je 

možné mať prehľad aj o tých najnákladnejších úlohách  a rozdeliť si tieto projekty na 

menšie etapy.  

Cieľom tejto bakalárskej práce bude v teoretickej rovine opísať projektový 

manažment. Zameriam sa na základné pojmy v projektovom managemente a následne 

na jeho etapy a organizačnú štruktúru. Mojím cieľom v teoretickej časti bude zostaviť 

akýsi prehľad, ktorý je nepochybne nutný pre orientáciu v projektovom manažmente. Po 

zvládnutí tejto časti poukážem na možnosť používania softwarov. Popíšem prínosy ich 

využívania v podnikoch a rozdelím ich do príslušných kategórií. Vyberiem štyri 

príklady na základe kladných hodnotení užívateľov.  

 Microsoft Project 2016 Standard  

 Easy Project  2016 verzia 1.1 

 Project Libre verzia 1.6.2 

 Instant Team verzia 6.3.0 
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Detailne tieto softwary predstavím a zameriam sa na ich klady a zápory. Graficky 

znázorním ich používateľské prostredie a popíšem moje postrehy, na ktoré som došiel 

ich používaním alebo prípadné nedostatky. Na záver tieto programy ohodnotím 

a vzájomne porovnám formou tabuľky. Výsledná správa bude obsahovať môj 

subjektívny názor, ktorý z nich ma zaujal svojimi funkciami a zdôvodním, prečo by som 

jeho používanie odporučil.      

2 TEÓRIA PROJEKTOVÉHO RIADENIA 

2.1 Projektový management 

Projektové riadenie je potrebné v mnohých oblastiach. Prudký vývoj nastal 

v posledných rokoch, kedy si podniky uvedomili jeho dôležitosť. Slúži  k rozplánovaniu 

a realizácií jednoduchých alebo zložitejších akcií. Tieto akcie je za potreby vykonať 

v čo najkratšom čase a s čo najnižšími nákladmi. Dôležitá je snaha o čo najefektívnejšie 

využitie zdrojov, ktoré sú k dispozícií. Projektový management sa líši od bežnej formy 

operatívneho riadenia predovšetkým svojou dočasnosťou a prideľovaním zdrojov pre 

jeho realizáciu podľa potrieb projektu. Rozdiel je takisto v tom, že ak sú pri projekte 

dosiahnuté ciele tak projekt je ukončený. V operatívnom riadení sú však na rozdiel od 

projektového manažmentu nastavené nové ciele.  

Hlavnou motiváciou pri projektovom manažmente je túžba po úspešnom 

projekte. Tento stav projektu je možné docieliť pri dodržaní časového limitu 

predpokladaných nákladov alebo iných zdrojov a dosiahnutím požadovaného výkonu. 

Úspech projektového riadenia netkvie len v použitých metódach a technikách. Veľmi  

dôležitý je aj spôsob myslenia a práce. Nástrojmi pre úspešné riadenie je systematický 

pohľad na vec a snaha o rozloženie problémov na menšie časti. Stane sa tak ľahšie 

riešiteľný a skráti sa aj časová doba nutná na jeho vyriešenie. [2] [1] 

2.2 Projekt 

 Je to predmet projektového riadenia a takisto jeho najdôležitejším prvkom. 

Slovo projekt pochádza z anglosaského slova project. Je „jedinečný proces 

koordinovaných a riadených činností s dátami zahájenia a ukončenia, vykonávaný pre 

dosiahnutie cieľa, vyhovujúci špecifickým požiadavkám, vrátane obmedzení daných 

časom, nákladmi a zdrojmi.“ [2, s. 14 ]  
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2.2.1 Kategórie  projektu 

Spektrum projektov môže byť  veľmi rozmanité. Líšia sa v rôznych premenných  

a ich realizácia môže trvať desiatky rokov. Preto projekty rozdeľujeme do určitých 

kategórií. [2] [5] 

Kategória projektu Špecifikácia 
Obvyklá 
trieda 
inovácie 

Komplexná 

unikátny, jedinečný, neopakovateľný, dlhodobý, mnoho 

činností, špeciálna organizačná štruktúra, vysoké 

náklady, mnoho zdrojov, veľký počet subprojektov  

apod.     

5. až 7. 

Špeciálna 

strednodobý, nižší rozsah činností, dočasné 

priradzovanie pracovníkov, väčšia organizačná jednotka, 

dekompozícia subprojekty, odpovedajúce zdroje a 
náklady 

3. až 5. 

Jednoduchá  
malý projekt, krátkodobý (mesiace), jednoduchý cieľ , 

vyhotoviteľný jednou osobou, niekoľko málo činností, 

využitie štandardizovaných postupov 

0. až 3. 

Tabuľka č. 1  Kategórie projektov [5] 

2.3 Projekty spojené s výstavbou 

Projekty spojené s výstavbou sú označované ako investičné projekty. Na tieto 

stavebné projekty sa vzťahuje stavebný zákon č. 50/1976 Sb. (v znení neskorších 

noviel). Každá stavebná investícia vyžaduje vypracovanie projektu. Na jeho základe sa 

určí finančná výhodnosť akcie. Každý projekt, všetkých kategórií a druhov spadá do 

rámca investičných projektov, ale nie všetky projekty sú spojené so stavebnou 

výstavbou. Je nutné si overiť, či sa na projekt vzťahuje stavebný zákon. V prípade jeho 

porušenia sú v stávke sankcie. [5] 

2.3.1 Oprávnenie k projektovaniu  

Pri projekte, ktorý spadá pod stavebný zákon, musí jeho spracovanie stavebnej 

časti vykonávať oprávnená osoba. Zásah do stavebnej konštrukcie musí posúdiť 

kvalifikovaná osoba. Oprávnenie k projektovej činnosti stanovuje zákon č. 360/1992 

Sb. Autorizáciou je podľa zákona fyzická osoba, oprávnená  k vykonávaniu odborných 

činností vo výstavbe.  
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Autorizovanými osobami sú: 

 Autorizovaný architekt 

Musí byť zapísaný v zozname Českej komory architektov. Môžu sa špecializovať do 

týchto odborov: a) pozemné stavby b) územné plánovanie c) interiérová tvorba              

d) záhradná a krajinárska tvorba 

 Autorizovaný inžinier a autorizovaný technik  

Musia byť taktiež zapísaný do zoznamu Českej komory autorizovaných inžinierov 

a technikov činných vo výstavbe (ČKAIT). Druhy autorizácií sú: a) pozemné stavby    

b) dopravné stavby c) vodohospodárske stavby d) mosty a inžinierske konštrukcie        

e) technologické zariadenie budov f) technika prostredia stavieb g) statika a dynamika 

stavieb h) mestské inžinierstvo i) geotechnika  j) požiarna technika [5] 

2.4 Základne projektového managementu 

 Projekt, ako jedinečný proces koordinovaných a riadených činností, je daný 

predovšetkým troma charakteristikami: čas, dostupnosť zdrojov a náklady.   

Ak má byť projekt úspešný, je nutné, aby bol tento dynamický systém v rovnováhe. 

Preto je potrebné tieto tri základne pozorne kontrolovať. [1] 

               

  Obrázok č. 1 Základne projektového managementu   
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2.5 Proces riadenia projektu  

Základom úspešného riadenia projektu je, aby projektový tím a príslušný 

management považovali projektový cieľ za dosiahnuteľný. Riadenie projektu vyžaduje 

päť manažérskych činností: 

 Definovanie: v prvom kroku sa stanovia ciele, ktoré za pomoci tímu chceme 

dosiahnuť. 

 Plánovanie: podrobne sa naplánuje scenár, za pomoci ktorého bude realizácia 

projektu prebiehať. Je potrebné dbať na podmienky trojimperatívu.  

 Vedenie: v tejto činnosti je potrebné zosynchronizovať riadenie ľudských 

zdrojov spôsobom, pri ktorom sa budú dané úlohy vykonávať v dohodnutom 

časovom rozmedzí a v čo najvyššej kvalite.  

 Sledovanie (monitorovanie):  zodpovedná osoba kontroluje stav a postup prác. 

Táto činnosť ma za úlohu čo najskôr odhaliť odchýlky od plánu a vykonať 

potrebné kroky k úprave. Pri úprave však veľmi často dochádza k zmene 

pôvodného plánu a v neposlednej rade aj k zmene cieľa.  

 Ukončenie: v tejto poslednej činnosti sa preverí, či dokončená úloha spĺňa 

plánovaný stav. Ak je všetko v poriadku, tak dochádza k ukončeniu všetkých 

prác. [7] 

2.6 Organizačná štruktúra projektu 

 Kvalita projektového managementu  je závislá na rôznych premenných.  Avšak 

platí, že aj pri využití rôznych metodik, je závislá na výkone pracovníkov a ich 

súdržnosti a snahe dosiahnuť stanovený cieľ. Celý tím pracovníkov by mala spájať 

snaha o čo  najpriaznivejší výsledok projektu. Aby tento proces bol čo najefektívnejší, 

je nutné stanoviť štruktúru rolí, popísať vzťahy medzi týmito rolami a rozdeliť 

pracovníkov na výkonné a riadiace zložky. Následne jednoznačne určiť, kto je 

zodpovedný za  splnenie daných úloh. Pri projekte, aj napriek enormnej snahe, môže 

nastať nečakaná situácia, pri ktorej bude nutné pružne presadiť alternatívne riešenie. 

Nepriateľom úspešných projektov je do značnej miery chaos na pracovisku.  
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Aby táto úspešnosť nebola ohrozená, je dôležité rozdelenie záujmov, autorít 

a rozhodovacích schopností, ktoré sú mapované podľa popisu:  

 Záujmové skupiny projektu- každý účastník skupiny má predstavu o svojich 

individuálnych cieľoch alebo tejto skupiny. Pri vytvorení harmónie medzi  

týmito cieľmi a cieľmi projektu má projekt našliapnuté k úspechu.   

 Organizačné štruktúry projektu- predstavujú sieť definovaných vzťahov, kde 

prebieha komunikácia medzi jednotlivými prvkami a rozloženie autority 

projektu. Vyjednávanie medzi subjektami projektu a záujmovými skupinami 

prebieha neustále v prostredí, ktoré tvorí organizačná štruktúra.  

„Projektový management je rovnako ako iné druhy riadenia, postavený na 

uplatňovaní vplyvu riadiacich subjektov na riadené.“ [1, s. 28] Riadiace vplyvy sú 

delené do týchto kategórií: 

 Autorita- jedná sa o moc, ktorú má určitá osoba za účelom rozhodovania. 

Podriadený majú povinnosť túto skutočnosť akceptovať a podriadiť sa jeho 

pokynom. 

 Zodpovednosť- jednotlivec preberá morálnu povinnosť konať podľa 

požiadaviek, povinností a noriem.  Jeho cieľom je úspešné splnenie úlohy.     

 Odpovednosť- je to stav, pri ktorom sa podriadený svojím úsilím snaží úspešne 

splniť očakávania a povinnosti, ktoré mu boli zverené. Pri tejto aktivite je 

bezpodmienečne nutné mať dostatok autority, schopnosti a zodpovednosti. [1] 

2.7 Metodika štruktúrovania  projektu 

Pri štruktúrovaní projektu tvorí základ systémový prístup. V 20. storočí bola 

vyvinutá metodika WBS, ktorá je vnímaná ako štandardná metóda štruktúrovania 

a integrácie projektov. Metódu pre svoju komplexnosť zaintegrovali výrobcovia do 

svojich softwarov. Štruktúrovanie projektov sa delí na dve základné prístupy: 

jednodimenzionálny (WBS) a dvojdimenzionálny (WBS, OBS).      

 WBS štruktúra projektu  

„Znázorňuje a definuje dielo, ktoré má byť vykonané pomocou jednotlivých prvkov, z 

ktorých sa skladá.“ [8, s. 40] Tvorí základný podklad pre štruktúrny plán projektu. Skladá 

sa z úrovní, v ktorých sa projektu priradzujú činnosti.  Obvykle sa počet úrovní pohybuje od 

troch do šiestich.   
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 OBS organizačná štruktúra projektu  

„Organizačná štruktúra (OBS) je dočasná, hierarchická štruktúra, ktorá  pozostáva 

z jednotlivých prvkov (jednotlivci, skupiny, organizácie... )– nositeľov činností. Je   

zostavená na väzbe na hierarchickú štruktúru prací projektu (WBS).“ [7, s. 476] 

 RAM – Matica priradzovania zodpovednosti  

„Tvorí ju priemet elementárnych prvkov WBS do vertikálnej osi OBS do horizontálnej 

osi. Tvorí maticu priradzujúcu štruktúru projektu vyjadrenú súborom prác na projekte 

k organizačnej zodpovednosti manažérov, účastníkov výstavby a skupín či jednotlivcov 

na nižších úrovniach štruktúry.“ [8, s. 41] 

2.8 Životný cyklus projektu 

 Čas je jeden z najdôležitejších aspektov v každej sfére života. Významnú rolu 

hraje aj v živote projektu. Svojím pôsobením významne ovplyvňuje jeho úspešnosť. Pri 

pohľade z časového hľadiska je ho možné vnímať ako skupinu fázy. Dá sa 

prostredníctvom nich elegantne vidieť vývoj a úskalia projektu. Fáza je vlastne skupina 

logicky súvisiacich činností. Spojením týchto fáz dohromady vznikne životný cyklus 

projektu. 

 Životný cyklus môže byť buď totožný v projektoch alebo úplne odlišný. Záleží 

na tom, aký model cyklu je zvolený. Avšak nech je projekt akokoľvek odlišný od iných, 

vždy sa skladá z troch skupín.  

 Predprojektová fáza: v tejto fáze sa k realizátorom dostane podnet na  

realizáciu projektu. Spustí sa analýza možností, ako by sa mohol daný projekt 

realizovať. Následne sa dôkladne zváži životaschopnosť projektu, ale hlavne sa 

zistí, či má projekt na trhu uplatnenie. Ak je výsledok pozitívny, tak sa začne 

uvažovať o tom, akým štýlom sa projekt zhotoví. Táto fáza je charakteristická 

prípravou samotného projektu.  

 Projektová fáza: v tejto fáze sa zaháji realizácia projektu. V prvom rade je 

potrebné všetko dôsledne naplánovať do každého  detailu, aby počas realizácie 

nevznikol chaos. Až po naplánovaní je možné prejsť k samotnej realizácií. Na 

samom konci je projekt dokončený. Následne sú všetky dohodnuté náležitosti 

odovzdané zákazníkovi. 
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 Poprojektová fáza: je to záverečná fáza projektu. Jej podstatou je zhodnotenie, 

či bol projekt úspešný alebo neúspešný. Popri tom je žiadúce zhodnotiť novo 

získané skúsenosti. Takisto je prospešné zamyslieť sa nad chybami alebo 

získanými skúsenosťami a implementovať ich do ďalšieho projektu. Táto fáza je 

niekedy označovaná ako fáza vyhodnotenia prevádzky. [2][3] 

 

Obrázok č. 2 Typické rozloženie fáz životného cyklu projektu [1] 

2.9 Trojimperatív projektu 

 Pri trojimpreratíve projektu je nutné zamerať sa na tri základné otázky: 

 Čo? Je to zameranie na stanovený cieľ. Vymedzí sa, čo treba urobiť.   

 Kedy? Stanoví sa dátum, kedy sa cieľ  zhotoví.  

 Za koľko? Určí sa objem finančných prostriedkov, ktorý sme schopný vyčleniť 

na realizáciu projektu.  

Je znázorňovaný formou trojuholníku. Ako je všeobecne známe, trojuholník sa skladá 

z troch vrcholov. V tomto prípade každý zo spomínaných vrcholov predstavuje jednu 

dimenziu. Tieto vrcholy určujú, čo sa musí bezpodmienečne spraviť. Existuje medzi 

nimi určitá závislosť. Ak sa pohne jedným vrcholom, tak to ovplyvní ostatné dva. Preto 

je nutné určiť prioritné. Ako učí prax, nie je väčšinou možné dosiahnuť naplno všetky 

dimenzie. Preto je nutné hľadať kompromis medzi extrémnymi požiadavkami a upustiť 

v niečom z nárokov v prospech niečoho iného. [2] [6] 
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Obrázok č. 3 Trojimperativ projektu [2] 

2.10 Výstavba charakterizovaná ako projekt 

Výstavba môže byť charakterizovaná ako postupnosť jednotlivých stavebných 

činností. Výsledkom týchto činností je novovzniknutá stavba. Výstavba má v sebe 

zakomponované prvky projektu, ktorými sú jej jedinečnosť,  dočasnosť, jasne daný 

začiatok, koniec a jasne stanovený cieľ. V prípade stavby je cieľom jej úspešné 

zhotovenie. Procesy projektu zaradzujeme do dvoch kategórií:  

 Procesy projektového riadenia 

Tieto  procesy sú všeobecné charakteru vyskytujúce sa v akomkoľvek inom projekte.  

Ich úlohou je plánovať, organizovať a kontrolovať prácu.  

 Procesy špecifické pre produkt 

Modelujú a charakterizujú výsledný projekt. V stavebnom odbore je produkt vo väčšine 

prípadov stavba. Na uskutočnenie procesov výstavby sú nutné konkrétne poznatky. [3] 

2.11 Časová štruktúra projektu 

Čas veľmi významne zasahuje do projektu a má veľký podiel aj na úspešnosti 

projektu. Preto sa zhotovuje návrh časovej štruktúry výrobného procesu. Jednotlivé 

väzby môžu byť medzi sebou časovo: 

 Tesne na sebe alebo s odstupom nadväzovať  

 Z časti sa môžu prelínať 

 Prebiehať súčasne  
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Možnosti zobrazenia časového postupu do daného procesu:    

 Riadkový harmonogram 

 Používa sa vo všetkých fázach prípravy stavby. Svojou jednoduchosťou 

a prehľadnosťou sa tak stáva pre všetkých účastníkov veľmi výhodný. Medzi jeho 

nevýhody patrí jeho nie príliš dokonalé zobrazenie a sťažená aktualizácia pri 

prípadných zmenách.   

 Cyklogram- používa sa pri plynulej výrobnej metódy 

 Sieťový graf- preferuje sa pri rozsiahlejších stavbách  

Jednotlivé modely sa môžu spracovať ručne alebo dnes v drvivej väčšine za pomoci 

počítačového softwaru, ktorý proces uľahčuje a urýchľuje. [4]   

3 SOFTWARE PROJEKTOVÉHO RIADENIA 

3.1 Úvod do softwarového riadenia projektov  

 Z dôvodu zvýšenia efektivity riadenia projektov sa na trhu nachádza mnoho 

softwarov určených na ich riadenie. V tejto kapitole sa zameriam na ich charakteristiku 

a graficky zobrazím ich používateľské prostredie. Výstupom tejto kapitoly bude ich 

porovnanie na základe bodového hodnotenia. Tieto programy sa pohybujú od bezplatne 

stiahnuteľných, až po platené v rôznych cenových reláciách. Pri ich používaní je snaha 

o čo najväčšiu možnú mieru automatizácie. Firmy sa snažia svoje produkty v čo 

najväčšej možnej miere vylepšovať aktualizáciami. Pre účely porovnania som si zvolil 

MS Project, Easy Project, Project Libre a Instant Team.  

3.2 Dôvody použitia softwarov  

Programy sú určené na uľahčenie a urýchlenie plánovania projektov. Jednoznačne 

stanovujú, ako jednotliví zamestnanci prispejú svojou činnosťou k vyhotoveniu celku. 

Ich používaním je možné naplánovať efektívne využívanie financií, pracovných 

prostriedkov a zamestnancov. Pri procese užívania je zabezpečený užívateľský komfort, 

jednoduchosť obsluhy, kvalitné výstupy a široké spektrum štatistických 

a matematických funkcií. Zobrazujú, ktoré udalosti na projektoch majú vzájomné 

prepojenia. Ich aplikáciou je možné riadenie zložitejších projektov, možnosti zapojenia 

pracovníkov na viacerých úlohách a zobrazenie vyťaženosti pracovných síl. Používateľ 

získava výhodu zaistenia čo najnižších nákladov a tým plynúcu výhodu pri získavaní 

stavebných zákaziek oproti spoločnosti, ktorá software nepoužíva.  
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3.3 Plánovanie a sledovanie projektov  

Základom pre úspešne riadenie projektu je dodržiavanie trojimperatívu (čas, 

náklady a výstupy). Iba pri strážení týchto základných parametrov projektu, môže byť 

software nápomocný manažérovi. Na trhu sa nachádzajú produkty od rôznych 

spoločností s odlišnými špecifikáciami. Pohybujú sa v rozličných cenových reláciách od 

bezplatných (voľne dostupné) až po platené (komerčné) a sú orientované na činnosti, 

ktoré sú typické pre fázu plánovania a sledovania stavu projektu.  

 Plánovanie času, harmonogram prací, míľniky a sledovanie postupu práci 

 Plánovanie zdrojov a následné sledovanie ich vyťaženia pri spotrebe 

 Plánovanie nákladov a  sledovanie ich čerpania [2]  

3.4 Rozdelenie softwarov 

V ponuke sa nachádza nepreberné množstvo programov od rôznych spoločností. 

Líšia sa v mnohých aspektoch. V nasledujúcej časti som vybral základné vlastnosti, na 

ktoré  by sa mali dopytujúce firmy predovšetkým zamerať.  

3.4.1 Rozdelenie podľa funkcií  

Každý software je daný svojimi špecifikáciami. Rozdeľujeme ich so zreteľom na 

zložitosť programu do troch úrovní.  

 Úroveň I 

„Jednoduché programy pre vedenie projektu, ktoré spravidla obsahujú iba nie príliš 

prepracované nástroje analýzy dát a nie sú schopné automatických úprav pri zmenách 

diagramu alebo súvisiacich dát.“ [1, s. 50] 

 Úroveň II 

„Stredne vybavené programové balíky, ktoré obsahujú plný register požadovaných 

funkcionalít pre plánovanie a optimalizáciu, ale nebývajú vybavené pre náročné 

automatizované kontrolné úlohy.“ [1, s. 50] 

 Úroveň III 

„Plne vybavené programové balíky obsahujúce všetky funkcionality potrebné pre 

plánovanie, optimalizáciu a kontrolu  pri súčasnom vedení viacerých projektov.”          

[1, s.  50] 
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3.4.2 Rozdelenie podľa cenovej relácie 

Pri výbere vhodného softwaru je nutné, aby firma určila, koľko peňazí je ochotná do 

jeho kúpi alebo prenajímania investovať. Podľa vynaložených finančných prostriedkov 

ich  rozdeľujeme  do dvoch skupín:    

 Bezplatné (voľne dostupné) 

Na trhu je množstvo produktov, ktorí ponúkajú svoje služby bez poplatkov za 

využívanie. Vo väčšine prípadov nedisponujú tak rozsiahlou paletou funkcií, ako jeho 

platení konkurenti. Nie je to však pravidlom. Nevýhodou je zvýšené riziko, že bezplatný 

software sa stane stratovým a skončí sa jeho podpora.   

Príklady:  Project Libre  

  Redmine 

  Taiga 

 Platené (komerčné) 

Vývojári pri týchto softwaroch ponúkajú svoje produkty buď za jednorazovú platbu, 

alebo za mesačný poplatok. Ceny si stanovuje každá firma v závislosti na druhu 

používaného programu a množstve používateľov.  

Príklady:  Microsoft Project 

  Easy Project 

  Instant Team 

3.4.3 Rozdelenie podľa formy poskytovania  

 Forma poskytovaného software môže byť:   

 Stolné  

Je to typ poskytovania softwaru, ktorý je uložený na počítači a prístupný používateľom 

na danom zariadení. Môže ním byť jednotlivec alebo skupina osôb, ktorí si môžu svoje 

dáta ukladať do pamäte počítača alebo zdieľať na internet. [13] 

Príklady: Project LibreNet Point  

  Microsoft Project 

  Realisor 
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 Klient – server 

Tento druh softwaru je vymyslený pre spoluprácu viacerých počítačov na projekte. 

Viacerí zamestnanci pracujú na rôznych častiach projektu. Dáta projektov sú 

uložené na serveroch a obsahujú nástroje určené pre lepšiu spoluprácu. Je dostupná 

možnosť zdieľať znalosti a skúsenosti so spolupracovníkmi. [14] 

Príklady: Wrike  

  Smartsheet 

  Teambox 

 Integrované  

Systém kombinuje projektový manažment alebo projektové plánovanie s viacerými 

inými aspektmi z firemnej činnosti. [14] 

 Webové 

Je typ poskytovania softwaru, ktorý je dostupný ako webová aplikácia a na počítači 

spustiteľná vďaka webovému prehliadaču. Veľkou výhodou tohto typu je možnosť 

spustenia programu na smartfóne, tablete alebo na akomkoľvek prístroji 

podporujúcom webový prehliadač. Svojím prostredím je prispôsobený pre 

používanie viacerými užívateľmi. Podmienkou je, aby títo používatelia mali 

oprávnenie k využívaniu služieb aplikácie. Nevýhodou je nutnosť pripojenia 

k internetu. Sú však aj výnimky, kde je možné pracovať aj bez pripojenia na 

internet. [13] 

Príklady :  Clarizen  

  Easy Projects 

  JIRA 

  Redmine  

 

3.5 Detailné porovnanie jednotlivých softwarov pre P.R. 

Pre výber vhodného softwaru som oslovil viacero stavebných firiem. Bohužiaľ 

podniky nereagovali na otázky ohľadom ich používateľskej skúsenosti. Z ponuky 

softwarov určených pre projektové riadenie stavieb som si vybral štyri, ktoré sú podľa 

môjho názoru najzaujímavejšie pre miestne stavebné podniky a majú najväčší potenciál. 

Vybrané programy porovnám a  na základe kritérií vyberiem najvhodnejší.  



25 

 

3.6 Microsoft Project 2016 

 

3.6.1 Popis softwaru 

 MS Project je software poskytovaný americkou firmou Microsoft Corporation. 

Jedná sa o veľmi efektívny nástroj pre projektový manažment, ktorý je súčasťou 

kancelárskeho balíčka Office. Slúži na podporu projektového riadenia, správu úloh a 

zdrojov, plánovanie formou Ganttových a sieťových grafov, prehľad peňažných tokov, 

kalendáre, analýzy EVA a PERT. Software je možné nainštalovať iba na operačnom 

systéme Microsoft Windows. [10] [12] 

Základné špecifikácie softwaru: 

 Rýchle zahájenie práce- MS Project pri tvorbe nového projektu užívateľa 

uvedie do centra, ktoré rôznymi nápovedami  pomôže daný projekt zahájiť. 

 Komunikácia- priamo v aplikácií je prítomná možnosť komunikácie so 

spolupracovníkmi a sledovať  zmeny projektu.   

 Trasovanie ciest, úloh- u komplikovanejších projektov väčšieho rozsahu je 

možné, že Ganttov diagram bude vyzerať neprehľadne. Z toho dôvodu je možné 

zvýrazniť reťaz odkazov alebo úloh.  

 Zdieľanie súborov v cloude- možnosť ukladania a zálohovania práce na  

virtuálnom úložnom priestore, ku ktorému je prístup z akéhokoľvek počítača 

alebo smartfónu.  

 Grafické zostavy- umožňuje tvorbu rôznorodých farebných zostáv bez nutnosti 

exportu dát do iných programov. 

 Sledovanie priebehu- zobrazujú sa tu plánované práce, dokončené práce alebo 

rozostavané práce, ktoré sú zobrazené ako čiary v grafe. Projekt sa tak stáva 

omnoho prehľadnejším. [10] 
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3.6.2 Cena softwaru 

Závisí od zvoleného typu licencie. K dispozícii je bezplatná licencia na mesiac 

zdarma pre potreby testovania programu.  Za štandardný balíček MS Project je cenovka 

stanovená na 20 999 Kč.  

 

Tabuľka č. 2 Tabuľka porovnania verzií softwaru a ich cenových relácií. [10]  
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3.6.3 Verzia softwaru  

Ako testovaciu verziu som zvolil Microsoft Project 2016 Standard. Oproti verzií 

2013 je doplnená o niekoľko nových funkcií. Niektoré už jestvujúce funkcie boli 

vylepšené. Hlavné rozdiely oproti verzií 2013: 

 Flexibilnejšie časové osy- využívanie viacerých časových os za účelom 

znázornenia rôznych fáz alebo kategórií prác. Novou možnosťou je taktiež 

nastavenie začiatočných a koncových dátumov pre každú časovú os zvlášť.  

 Lepšia kontrola nad plánovaním zdrojov- dostupnosť niektorých môže byť 

obmedzená. V novej verzií je umožnené vyjednávanie dohôd manažérmi, ktoré 

zaistí využívanie zdrojov efektívne a primerane.      

 „Povedzte mi“- obsahuje špeciálne pole, do ktorého sa napíše kľúčové slovo 

súvisiace s ďalším plánovaným krokom. Software následne umožní prístup 

k danej funkcii.  

 Motívy- v ponuke sú tri nové motívy. [10] 

3.6.4 Výhody    

 Široká škála nástrojov a rôznych nastavení 

 Rokmi overený výrobca 

 Obdobné používateľské rozhranie ako na kancelárskom balíčku Microsoft Office 

a z toho vyplývajúce intuitívnejšie ovládanie   

3.6.5 Nevýhody 

 Navzdory nepochybnej kvalite softwaru je cenová relácia nastavená pomerne 

vysoko 

 Pri testovacej verzií bol program občas nestabilný  

3.6.6 Domovská webová stránka a inštalácia 

Software má esteticky zhotovenú domovskú webovú stránku preloženú do 

viacerých svetových jazykov. Niektoré oblasti webovej stránky boli dostupné len 

v anglickom jazyku. Orientácia na stránke bola z môjho pohľadu mierne zmätočná. 

Nachádzajú sa na nej inštruktážne videá určené na pomoc začínajúcim užívateľom. 

Stiahnutie a následná inštalácia softwaru prebehla bezproblémovo a plynule.  
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3.6.7 Užívateľské prostredie 

 Používateľská paleta  

Pri používaní je zrejmá snaha o umiestnenie čo najväčšieho počtu ovládacích  prvkov na 

paletu. Ovládanie samotného softwaru sa týmto krokom značne urýchľuje.  K dispozícií 

je možnosť modifikovať pás podľa vlastných požiadaviek. V prípade, že užívateľ nevie 

účel jednotlivých nástrojov, stačí prejsť kurzorom na ikonu nástroja. Následne sa 

zobrazí pomerne obsiahla nápoveda, ktorá vysvetlí, k čomu je daný nástroj určený a ako 

sa používa. Hlavná časť palety sa skladá z ôsmich základných zložiek:  

Súbor- v tejto zložke sú k dispozícií nástroje na ukladanie projektu, import, export dát 

do rôznych formátov. Obsahuje taktiež rôzne nastavenia pre čo najintuitívnejšie 

ovládanie.   

Úloha- zložka tvorí jadro práce na projektoch. Prítomný je výber plánovania a to 

automatického alebo manuálneho. Vytvorené úlohy je možné rozdeliť a vzájomne 

prepojiť podľa potreby každého projektu. Užitočná je správa použitého písma a jeho 

editácia.  

Zdroj-  hlavnými možnosťami sú  plánovanie tímov, nastavenia zdrojov a vyťaženia.  

Zostava- obsahuje možnosť porovnania projektov, vizuálne zostavy, správa zdrojov 

a nákladov.    

Projekt- táto časť je charakteristická hlavne rôznymi nastaveniami alebo prípadnými 

úpravami základných informácií o projekte. Za zmienku stojí kontrola pravopisu 

a obchod, kde sa dajú dokúpiť doplnky pre efektívnejšiu prácu so softwarom.      

Zobraziť- obsahuje filtre slúžiace na zvýraznenie užívateľsky atraktívnych dát. Ďalšími 

funkciami sú správa okien a rozdelené zobrazenie makrá.    

Formát- dostupná je možnosť nastaviť štýl Ganttovho grafu a zobraziť kritické úlohy 

červenou farbou. Ďalej zložka umožňuje zobrazenie čiary predstavujúcu rezervu a  úloh 

s oneskoreným plnením.    

Povedzte čo chcete urobiť?- v prípade, že užívateľ potrebuje využiť niektorú z funkcií 

softwaru, ale nevie kde konkrétnu funkciu nájsť, môže napísať kľúčové slovo do tohto 

poľa. Software podľa zadaných popisov ponúkne využitie najpravdepodobnejších 

funkcií.  
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Obrázok č. 4 Náhľad na používateľskú paletu nástrojov MS Project 2016 

 Ganttov  diagram  

 

Obrázok č. 5 Náhľad na Ganttov diagram vytvorený v MS Project 2016  

 Sieťový diagram  

 

Obrázok č. 6 Náhľad na úsek sieťového diagramu vytvorený v MS Project 2016 
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3.6.8 Používateľská skúsenosť  

Software svojím prostredím nadväzuje na kancelársky balíček MS Office, ktorý je 

vnímaný ako štandard medzi kancelárskymi nástrojmi. Z toho dôvodu bola počiatočná 

orientácia v programe jednoduchšia. Práca je rýchla a jeho ovládanie intuitívne. 

Nápomocná bola paleta nástrojov a v nej osadené veľké množstvo funkcií. Software sa 

dal do značnej miery prispôsobiť vôli užívateľa vďaka veľkému počtu nastavení 

a rôznych modifikácií. Pozitívne hodnotím možnosť v každom riadku si individuálne 

nastaviť režim úloh. Nastavenie spočíva v možnosti automatického alebo ručného 

plánovania dátumov. Vytvorené úlohy sa automaticky zobrazovali na Ganttovom 

diagrame. Ich prepájanie bolo možné buď v Ganttovom diagrame alebo v okne každej 

úlohy v sekcií predchodcovia. Zadávané dáta som mohol zobraziť v rôznych formách, 

ako napríklad Ganttov diagram, sieťový diagram alebo náhľadom na plánované náklady 

v jednotlivých mesiacoch. Vytvorený projekt sa dal veľmi jednoducho zdieľať na 

cloudové úložisko. Na spoluprácu je určená služba SharePoint. S jej pomocou je možné 

pracovať na projektoch v tímoch a zdieľať vytvorené dáta.  

Pri práci so softwarom som nenarazil na veľa nedostatkov. Ak som na nejaké 

natrafil, jednalo sa o drobné nedostatky. Napríklad pri tvorbe súhrnných úloh bolo 

mnohokrát vhodnejšie riešenie u konkurencie.   

3.7 Easy Project  

             

3.7.1 Popis softwaru  

 Easy Project je software českej firmy Easy Software s.r.o. s vývojovým centrom 

v Prahe. Je orientovaný predovšetkým na riadenie firmy alebo firemných projektov. 

Jeho hlavnými prednosťami sú jednoduchosť, intuitívne ovládanie a orientácia na 

splnené termíny a rozpočty. Software je charakteristický neustálymi aktualizáciami, 

ktoré zlepšujú funkčnosť programu orientovaného pre potreby zákazníka. Používatelia 

majú možnosť vyjadriť svoje postrehy a námietky pri používaní programu a tak 

skvalitniť  jeho služby. [9]   
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Základné špecifikácie softwaru: 

   Obsahuje osobnú nástenku pre organizáciu práce. Prostredníctvom nej vidí 

užívateľ dôležité informácie ako napríklad úlohy, kalendár na vykazovanie 

odpracovaného času, dokumenty a podobne.  

   Úkoly sú zorganizované v projektoch, ktoré majú možnosť vetviť sa do 

podprojektov a míľnikov. Software spravuje jednotlivé projekty a neustále 

pripomína dôležité udalosti.  

   Pri každom projekte sa dá nastaviť nástenka, ktorá je vysoko prispôsobiteľná. 

Manažérovi tak vie zhrnúť prehľadne základné informácie o projekte tak, aby 

boli prístupné každému členovi tímu.   

   Software má podporu aj na najznámejších mobilných platformách. Projekty sa 

tak dajú kontrolovať kdekoľvek a kedykoľvek na operačných systémoch 

Android a IOS. 

   Každý projekt sa dá využiť ako šablóna, pomocou ktorej bude v budúcnosti 

možné zahájiť nový projekt. Samozrejmosťou je tieto šablóny upraviť podľa 

špecifikácií nového projektu. [9]   

3.7.2 Možnosti rozšírenia softwaru 

K dispozícií je paleta rozšírení, ktoré sú určené k zlepšeniu funkcií základného 

riadenia projektu. Rozšírenia sú súčasťou štyroch balíčkov:   

 Pokročilé riadenie projektu  

Zakúpením rozšírenia dostane užívateľ možnosť ešte efektívnejšie riadiť projekty 

a komunikovať. Medzi najdôležitejšie prednosti patrí: 

Agilná nástenka pre agilné riadenie projektov- manažéri sledujú priebeh šprintov 

v agilných  grafoch.   

Kalendár osobných a projektových schôdzok- dokáže zorganizovať mítingy vo firme 

alebo projektovom tíme na základe náhľadu na voľno pracovníkov. Pozvánky sa dajú 

zasielať mailom.  
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Výkazy času- zadaný je odpracovaný čas podľa projektov alebo úloh a následne do 

týždenného výkazu.  Na záver procesu vykonajú manažéri podniku kontrolu.  

Systémy včasného varovania- varovanie pred blížiacim sa termínom alebo míľnikom. 

Taktiež môže varovať pri prekročení rozpočtu projektu alebo úloh, ktorým sa končí 

termín.  

Firemná sociálna sieť- pracovníci zdieľajú svoje pracovné a osobné myšlienky 

a názory. 

 Riadenie zdrojov 

Hlavnou prednosťou rozšírenia je sledovanie vyťaženosti a plánovanie práce. Proces 

priradzovania práce je pomerne jednoduchý vďaka reálnym časovým kapacitám 

pracovníkov. Zabezpečuje stav, kedy sú všetci pracovníci optimálne vyťažený 

a nedochádza k nestíhaniu termínov.  

Riadenie financií projektov 

Rozšírenie projektov pre správu financií. Prehľad financií pri každom                 

projekte- možnosť náhľadu na aktuálne príjmy, náklady a zisk. Projekty sa užitím tohto 

rozšírenia stávajú ziskovejšie a to vďaka riadeniu financií a jednoduchšej kontrole. [9] 

3.7.3 Cena softwaru 

Je premenlivá s ohľadom na druh zvolenej licencie. Software sa dá buď kúpiť 

natrvalo, alebo prenajímať na určitú dobu. K dispozícií je bezplatná skúšobná verzia 

dostupná na časovú dobu 14 dní. Nákup softwaru v sebe obsahuje aj služby, ktoré sú 

zahrnuté v cene. Týmito službami sú: updaty na 3 mesiace, prvotné nastavenie softwaru 

a základná podpora pri používaní. [9] 

 Prenájom softwaru  

Pri tomto druhu je software dostupný internetovou formou zo serverov spoločnosti. 

Dáta sú denne zálohované a ich archivácia je dostupná 14 dní. 

Do 10 Do 20 Do 50 Nad 50

Mesačný (Kč/mesiac)  1 937 3 237 6 487 Dohodou

Ročný (Kč/mesiac) 1 490 2 490 4 990 Dohodou

Počet užívateľov 

Perioda platieb
 

Tabuľka č. 3  Cena prenájmu Easy Project 
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 Kúpa softwaru 

Pri tomto druhu licencie si zákazník prevádzkuje software na vlastnom serveri. Nutná 

výbava na vytvorenie vlastného serveru je dostatočne silný hardware. 

Do 10 Do 20 Do 50 Nad 50

24 990 45 990 99 990 Dohodou

Počet užívateľov 

Cena (Kč)  

Tabuľka č. 4  Cena nákupu  Easy Project  

3.7.4 Verzia softwaru  

Na testovanie softwaru som si zvolil Easy Project 2016 verziu 1.1. Bola vydaná 

dňa 25.02.2016 a oproti predchádzajúcej verzii  sa líši:   

 História úprav na úlohe rozdelená do sekcií 

 Možnosť výberu ľubovoľného projektu pri vytváraní úlohy   

 Nový „token“ v HelpDesk šablónach 

 Agilná nástenka- radenie úloh podľa priority  

 Vytvorenie šablóny z personalizovanej stránky  

 ID úloha ako prvá v poradí  

3.7.5 Výhody 

 Prehľad o dianí v celej firme 

 Prístup k projektom z akéhokoľvek zariadenia podporujúce webový prehliadač 

 Oproti konkurencií pomerne nízka obstarávacia  cena  

3.7.6 Nevýhody 

 Testovacia doba len 14 dní 

 Nutnosť pripojenia na internet 

 Pomalšia  odozva softwaru  
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3.7.7 Domovská stránka a inštalácia 

Software má obstojne spracovanú domovskú webovú stránku preloženú do troch 

svetových jazykov. Orientácia na stránke bola príkladná a produkt bol obšírne opísaný. 

Kladne hodnotím prítomnosť FAQ, ktorý podával odpovede na základné otázky bez 

nutnosti kontaktovania spoločnosti. Pre začínajúcich užívateľov sú sprístupnené 

inštruktážne videá, ktoré uľahčia orientáciu v užívateľskom prostredí. Stiahnutie 

a následná inštalácia softwaru prebehla jednoducho a pomerne intuitívne.  

3.7.8 Užívateľské prostredie 

 Používateľská paleta 

Užívateľské prostredie softwaru je esteticky spracované. Začínajúcim užívateľom je 

prístupná nápoveda, ktorá avšak nepopisuje funkciu daného nástroja, ale iba zobrazí 

názov funkcie.  Hlavným ovládacím centrom je pás zložiek umiestnený vo vrchnej časti 

rozhrania. Sekundárne ovládacie centrum je umiestnené v pravom okraji. Paleta 

nástrojov sa v tomto centre mení v závislosti na vybranom nástroji v hlavnom 

ovládacom páse. Vedľa neho sa nachádzajú nástroje na komunikáciu. 

Hlavný pás sa skladá z týchto zložiek :   

Domov- zložka sa skladá z troch hlavných podzložiek. V podzložke úvod sú stručne 

opísané vlastnosti softwaru, ako aj rady pre začínajúcich užívateľov. V osobnej 

nástenke je znázornený profil pracovníka, počet odpracovaných hodín a zoznam 

projektov, ktorých sa užívateľ účastní. Zvyšné podzložky sú kalendár, plánovač 

schôdzok a rozširujúce funkcie pre osobnú nástenku.    

Projekty- obsahuje možnosti, ako vytvoriť nový projekt, editovať už vytvorený projekt 

alebo začať projekt podľa jednej zo šablón. Užívateľ má možnosť zobraziť odpracovaný 

čas na projekte a Ganttov diagram.     

Úlohy- v tejto zložke užívateľ vytvára nové úlohy. Má náhľad na jemu pridelené úlohy 

a na úlohy pridelené konkrétnym zamestnancom. Môže si nastaviť zobrazenie podľa 

zadaných kritérií a každý zadaný míľnik vidí v kalendári. 

Hľadať- do tohto poľa sa zadáva konkrétne slovo alebo súvetie a následne software 

výraz vyhľadá vo všetkých kategóriách.  

Preskoč na projekt- rýchlejšie prepínanie medzi jednotlivými projektmi.   
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Ďalšie:  CRM   Easy Gantt   Manažment zdrojov 

   Kontakty    Pomocná doska   Riadenie dochádzka 

   Osobné financie  Osobný výkaz  Kalendár    

   Peniaze   Užívatelia   Vyťaženie zdrojov   

   Alerty   Znalosti   Fakturácia   

   Výkazy   Ostatné   Rezervácia zdrojov 

 

 Ganttov  diagram  

 

Obrázok č. 7 Náhľad na Ganttov diagram vytvorený v Easy Project [9] 

 

3.7.9 Používateľská skúsenosť 

Veľké pozitívum softwaru bola jeho dostupnosť z ktoréhokoľvek počítača alebo 

smartfónu. Pre prihlásenie stačilo zadať vo webovom prehliadači vstupné údaje. 

Pozitívny dojem zo softwaru umocňovalo esteticky spracované prostredie. Ovládacie 

prvky boli rozumne rozmiestnené a pri ich používaní sa nevyskytol žiaden problém. Už 

pri spustení prehľadne informoval o pridelených úlohách každému užívateľovi. Program 

bol značne orientovaný na komunikáciu medzi zamestnancami. Spôsob komunikácie 

bol na vysokej úrovni. Obsahoval množstvo doplnkových nástrojov, ako napríklad „To 

Do list“, pri ktorom bola možnosť zaznamenania akejkoľvek poznámky alebo úlohy, 

ktorú je potrebné vykonať.  
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Navzdory nepochybnej kvalite softwaru mnou nadobudnutý používateľský zážitok 

nebol veľmi pozitívny. Načítanie dát aj napriek rýchlemu internetovému pripojeniu 

trvalo dlhšiu dobu. Ďalším negatívom bola nutnosť samotného internetového pripojenia 

pre chod programu. Pri zahájení prác mi prekážal vysoký počet ukážkových projektov, 

ktoré zneprehľadňovali počiatočnú orientáciu v programe. Prostredie pre zadávanie 

zobrazovanie dát bolo podľa môjho názoru neprimerane malé vzhľadom na fakt, že 

potencionálne využiteľnú plochu zaberali abnormálne veľké grafické prvky. Práce na 

Ganttovom diagrame znepríjemňovala deformácia stĺpcov, ktorú sa kôli krátkej 

skúšobnej dobe softwaru nepodarilo odstrániť. 

3.8 Project Libre 

 

3.8.1 Popis softwaru  

 Jedná sa o takzvaný open source software v minulosti známy pod menom 

OpenProj. Beží na platforme Java, vďaka čomu je kompatibilný so všetkými 

operačnými systémami pre stolné počítače. Spoločnosť sa netají tým, že program je 

stavaný ako bezplatná alternatíva k platenému MS Project. Z toho dôvodu je 

zabezpečená kompatibilita dát so spomínaným konkurentom. Využíva štandardnú 

plánovaciu funkcionalitu: Ganttové diagramy, Sieťové diagramy, PERT, WBS,  RBS. 

[11] 

3.8.2 Cena softwaru 

Program je ponúkaný bezplatne. Do budúcnosti bude možné dokúpiť službu 

Project Libre cloud, kde bude dostupné ukladanie dát z projektov. Cena tejto služby ešte 

nie je známa, nakoľko služba zatiaľ nie je aktívna. Dostupná bude bezplatná 14 dňová 

skúšobná verzia tejto služby. 

3.8.3 Verzia softwaru  

Za účelom testovania softwaru som si volil verziu 1.6.2. 
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3.8.4 Výhody  

 Bezplatná dostupnosť 

 Project Libre je plne kompatibilný s najväčším konkurentom Microsoft Project. 

Software je stavaný na prechod od jeho konkurenta  

 Obdobné ovládanie ako na MS Project  

3.8.5 Nevýhody 

 Grafika nie je veľmi úhľadná. Software je stavaný skôr na funkčnosť ako na 

estetiku  

 Nie je kompletne preložený do všetkých jazykov. Pri niektorých jazykoch, ako 

napríklad slovenčina, neboli všetky funkcie preložené  

3.8.6 Domovská stránka a inštalácia 

Software má pomerne jednoduchú domovskú webovú stránku.  Pre niekoho môže 

byť odradzujúci jazyk stránky, ktorý je dostupný len v angličtine. Na oficiálnej stránke 

je umiestnených veľmi málo informácií o produkte a chýbali tam inštruktážne videá pre 

lepšiu orientáciu začínajúcich užívateľov. Stiahnutie a inštalácia softwaru prebehla 

plynulo a intuitívne.  

3.8.7 Užívateľské prostredie  

  Používateľská paleta  

Hlavná používateľská paleta obsahuje menšie množstvo nástrojov. Pri posune kurzora 

sa zobrazí nápoveda k jednotlivým nástrojom. Informačná hodnota nápovedy je však 

nulová vzhľadom k faktu, že zobrazí len názov nástroja. Hlavný pás je tvorený zo 

štyroch  zložiek: 

File (súbor)- v tejto zložke sa nachádzajú hlavne nástroje pre otváranie projektov a ich 

ukladanie do súborov. V ďalšej podzložke je možnosť náhľadu na projekt, export do 

PDF a nastavenia tlače. Záverečná podzložka je venovaná správe projektov. Dostupný 

je náhľad na všetky projekty uložené v adresári softwaru. Projekty je možné rôzne 

modifikovať alebo nastaviť ich kľúčové charakteristiky.  
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Task (úloha)- zložka je stavaná na prácu s úlohami. Umožnená je ich modifikácia, 

pridávanie a prideľovanie poznámok. Pre rýchlejšie vyhľadávanie konkrétnych úloh je 

dostupný vyhľadávač.  

Resource (zdroj)- tvorí centrum pre prácu so zdrojmi. K dispozícií je tabuľka na 

pridávanie a správu zdrojov.  Zložka ďalej obsahuje nástroje na pridávanie a  členenie 

úloh.  

View (zobrazenie)- charakteristická je predovšetkým rôznymi druhmi nadhľadov. 

Umožňuje zobraziť Ganttov diagram, sieťový diagram, WBS diagram, využitie úloh, 

zobrazenie zdrojov a ich využite. K primárnemu nadhľadu je umožnený aj sekundárny 

nadhľad, ktorý je umiestnený v spodnej časti a môže zobraziť histogram, graf alebo 

využitie úlohy.     

 

Obrázok č. 8 Paleta nástrojov Project Libre  

 Ganttov diagram 

 

Obrázok č. 9 Náhľad na Ganttov diagram vytvorený v Project Libre 
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 Sieťový diagram  

 

Obrázok č. 10 Náhľad na úsek sieťového diagramu vytvorený v Project Libre 

3.8.8 Používateľská skúsenosť 

Software je stavaný ako bezplatná alternatíva k MS Projekt. Tomu je aj 

prispôsobené ovládanie. Ovládacie prvky sú rozumne rozložené, čo značne uľahčuje 

prácu. Zadávanie úloh do pracovaného poľa prebiehala pomerne rýchlo. Pozitívne 

hodnotím duplicitu nástrojov v zložkách v hlavnom páse. Nástroje boli mnohokrát 

použité vo viacerých zložkách, vďaka čomu bolo ich používanie rýchlejšie. Pracovné 

pole som si mohol upravovať podľa svojho uváženia. K dispozícií bol široký výber 

možností špecifikácií úloh, ktoré som mohol umiestniť do stĺpcov. Ganttov diagram bol 

zobrazený vedľa pracovného poľa a podľa zadaných údajov sa priebežne modifikoval. 

Prepojiteľnosť úloh je možná priamo na Ganttovom grafe alebo v špecializovanom 

stĺpci.  

Pri zahájení prác na projekte mi ako začínajúcemu užívateľovi chýbala využiteľná 

nápoveda k položkám. Veľmi obmedzujúci bolo rolovanie pracovnej plochy, možné len 

v horizontálnom smere. Pre vertikálne posúvanie plochy bolo nutné činnosť vykonávať 

kurzorom, čo znižovalo rýchlosť práce. Pri transfere dát z MS Project došlo 

k deformácií dát v Ganttovom grafe. Vzhľadom na to, že program si zakladá na 

transfere medzi softwarmi, šlo o výrazný nedostatok. Problémy nastali pri hromadnom 

vymazávaní dát z buniek. Vymazaná bola buď len jedna bunka alebo všetky stĺpce 

projektu, nie však mnou vybrané bunky.   
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3.9 Instant Team 

 

3.9.1 Popis softwaru 

Instant Team je software českej firmy Heaven Industries s.r.o. sídliacej v Prahe. 

Software je určený pre pokročilé riadenie projektov. Vyznačuje sa jednoduchým 

a intuitívnym ovládaním. Systém ukladá a zálohuje dáta projektov na zabezpečený 

server.  

Software sa delí na tri základné verzie : 

 Standart 

Jedná sa o najzakladanejšiu verziu. Obsahuje nasledujúce funkcie:  

  Plánovanie a sledovanie úloh     Kritická cesta   

  Zdieľanie projektových dokumentov     Šablóny projektu  

  Ganttov diagram       Upozornenie na zmeny  

  Vykazovanie času stráveného na úlohách     Finančná cesta  

  Nastavenie pracovnej doby      Smerné plány 

 Professional 

Táto verzia je o niečo rozšírenejšia ako Standart. Obsahuje totožné funkcie a k tomu  je 

doplnená nasledujúcimi funkciami: 

  Prispôsobovanie zostáv      Prispôsobovanie formulárov  

 Vytváranie jednoduchých užívateľských polí a prispôsobenie zoznamu hodnôt pre 

pole typu výber zo zoznamu 

  Import/export dát 
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 Architect 

Jedná sa o najrozšírenejšiu verziu z balíčka. Oproti Professional je doplnená o tieto 

funkcie:  

  Definovanie pracovných tokov     Dávkový import/export dát  

  Konfigurácia zabudovaných databáz a vytváranie užívateľských databáz 

  Prispôsobovanie prístupových práv            [12] 

3.9.2 Cena softwaru 

Cena sa odvíja od zvoleného druhu licencie. Samozrejmosťou je dostupná bezplatná 

skúšobná verzia po dobu 60 dní. K zakúpeniu sú dve možné verzie a to hosťovaná 

a samostatná verzia. V prípade potreby je možné absolvovať školenie riadenia projektu 

s Instant Team v rozsahu 1 dňa pre 10 ľudí. Cena kurzu je 20 990 Kč. 

 Hosťovaná verzia 

Jedná sa o verziu, ktorá využíva cloudové servery a aplikácia je prenajatá. Cena je za 

licenciu a je stanovená pre jedného užívateľa.  

Cena pri ročnej platbe Cena pri mesačnej platbe

(Kč/mesiac)

Standart 249

Professional 379

Architect 679

299

549

(Kč/mesiac)

199

 

Tabuľka č. 5 Cena za hosťovanú verziu Instant Team    

 Samostatná verzia 

Táto verzia je nainštalovaná na server firmy.  Pri tomto type licencie je jej platnosť 

trvalá. Ceny za neobmedzený počet užívateľov sú stanovené v nasledujúcich cenových 

reláciách: 

Cena 

(Kč)

Standart 99 900

Professional 149 990

Architect 274 990  

Tabuľka č. 6 Cena za samostatnú verziu Instant Team    
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3.9.3 Verzia softwaru  

K testovaniu softwaru som stiahol toho času najnovšiu verziu 6.3.0, ktorá bola 

sprístupnená dňa 31.1.2016. Jej predchodcom bola verzia 6.2.2, ktorá bola sprístupnená 

dňa 22.1.2016. Vylepšená verzia bola doplnená o tieto funkcie: 

 V licenčnej úrovni Architect je možné zapnúť off-line režim. Nutné je nastaviť, 

ktoré časti dát a zostavy budú prítomné v danom režime.   

 V licenčnej úrovni Professional je možné nastaviť u polí typu deň a čas 

zobrazovanie iba dátumu dňa bez presného času.  

 Ak používateľ prechádza z on-line režimu do off-line, software si automaticky 

načíta dáta všetkých prác, ktoré sú nakonfigurované ako práce pre off-line. 

Zmeny na projektoch automaticky ukladá do pamäte počítača a pri pripojení na 

internet ich uloží na server.   

 

3.9.4  Výhody  

 Licencia pre samostatnú verziu programu je poskytnutá pre neobmedzený počet 

užívateľov  

 Esteticky zhotovené používateľské prostredie 

 Import dát z MS Project 

3.9.5 Nevýhody 

 Pri samostatnej verzií je cenová hladina nastavená vysoko 

3.9.6 Domovská stránka a inštalácia 

Software má estetickú a prehľadne zhotovenú domovskú webovú stránku 

preloženú do štyroch svetových jazykov. Počas práce nebol problém s orientáciou na 

nej. Produkt je tam rozsiahle opísaný a informácie o ňom sa zháňali jednoducho. Kladne 

hodnotím videá, ktoré pomôžu začínajúcim užívateľom zorientovať sa v užívateľskom 

prostredí. Stiahnutie softwaru a následná inštalácia prebehla plynule a bez problémov.  
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3.9.7 Užívateľské prostredie  

 Používateľská paleta  

Používateľská paleta nástrojov je poskladaná účelovo a esteticky. Pre začínajúcich 

užívateľov je prítomná nápoveda. V prípade nevedomosti o účele funkcie stačí kliknúť 

na nápovedu a potom na funkciu. Zobrazí sa ceduľka s popisom funkcie. Ak je ikona 

funkcia sivá, je z nejakého dôvodu nedostupná. Kliknutím na ikonku však nápoveda 

vysvetlí príčinu nedostupnosti funkcie.   

Používateľskú paletu tvoria tri základné časti:  

V prvej časti boli zložky prehľad, úlohy, zdroje, projekty, časové záznamy, aktivity, 

kalendáre, šablóny, úlohy a iCalendar. Tieto zložky sa priebežne aktualizovali počas 

vykonávania práce a výrazne uľahčovali orientáciu v projekte. Zložky sa dali v tomto 

paneli rozčleniť do prvkov.       

Druhá časť bola tvorená zložkami záznam, úpravy, zobraziť, nástroje, akcia, okno 

a nápoveda. V týchto zložkách boli umiestnené nástroje na import a export projektov, 

tlač a ukladanie vykonanej práce. Prítomné boli nastavenia softwaru a základné nástroje 

pre jeho pohodlnejšie ovládanie.   

Tretia časť bola zobrazená ako pás ikon. Predstavovali nástroje, ktorými som mohol 

rýchlejšie pracovať so softwarom. Priebežne sa menili s ohľadom na to, v akej oblasti 

som zrovna pracoval. V páse sa zobrazili vždy len tie nástroje, ktoré podľa 

vyhodnotenia softwaru mohli byť v daný čas užitočné.   

 

Obrázok č. 11 Paleta nástrojov Instant Team   
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 Ganttov  diagram  

 

Obrázok č. 12 Náhľad na Ganttov diagram vytvorený v Instant Team 

3.9.8 Používateľská skúsenosť  

Ovládanie je postavené na základoch väčšiny rovnako zameraných softwarov a  

prebiehalo intuitívne. Orientácií v programe veľmi výrazne pomáhala nápoveda, ktorá 

podávala obsiahle informácie o mnou zvolených funkciách. Veľkým prínosom bol pre 

mňa ovládací panel umiestnený v ľavej časti obrazovky. Výrazne skracoval dobu práce 

a projekt bol vďaka nemu prehľadnejší. Zadávanie úloh je možné urýchliť užitím 

klávesových skratiek. Ak software pri zadaní  dát spoznal chybu, tak ma nezastavil 

v práci, ale upozornil na tento fakt pri konkrétnej úlohe červeným značením. Príkladne 

je vyriešená tvorba úrovní úloh. Pri tvorbe stačí preniesť kurzorom mnou zvolenú úlohu  

na pozíciu nadradenej úlohy. Automaticky sa z nej vytvorí súhrnná úloha. Ako aj 

v iných softwaroch sú niektoré funkcie, pre ich rýchlejšie použitie, umiestnené vo 

viacerých zložkách.    

Zadávanie úloh bolo oproti konkurenčným produktom pracne. Zrýchlene sa nová úloha 

dala urobiť skratkou CTRL+N. Navyše ak som si chcel prácu urýchliť a vytvoriť 

v jednu dobu viac úloh, software začal byť nestabilný a prestal pracovať. Pri špecifikácií 

úloh mi chýbala funkcia automatického vypĺňania buniek. Modifikovať dáta bolo 

jednoduchšie ako ich celé vypisovať.  
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3.10  Porovnanie vybraných softwarov pre projektové riadenie  

V tejto podkapitole predstavené softwary porovnám na základe ich verejne 

dostupných parametrov formou tabuľky. Z tej vyplýva, ktorý software je pre 

potencionálneho zákazníka najlepšou voľbou.  

Na záver zostavím svoje vlastné hodnotenie na základe ceny, funkčnosti 

a používateľského komfortu.  Kategóriám priradím určitú bodovú hodnotu podľa ich 

dôležitosti. Súčtom týchto hodnôt dostanem rebríček mnou preferovaných softwarov 

pre projektové riadenie. Posledným hodnotením bude vzájomne porovnanie 

kompatibility dát.   



46 

 

3.10.1  Porovnanie funkcií softwarov formou tabuľky  

Názov a verzia software
MS Project 

2016 Standard

Easy Project 

2016 verzia 1.1

Project Libre 

verzia 1.6.2

Instant Team 

verzia 6.3.0

Podpora

Windows OS

Linux 

Android

Ios

Macintosh

Stolný software

Webový software

Český jazyk

Obchodné podmienky

Kúpa 

Cena zakúpenia 

(jednorázová platba v Kč)

Od 20 999 / 1 

používateľ

Od 24 990/10 

používateľov
Bezplatne

Od 99 990 Kč/∞ 

používateľov

Prenájom

Cena prenájmu (mesačná 

platba v Kč/používateľov)

Od 570 Kč/1 

používateľ

Od 1 490 Kč/10 

používateľov

Od 199 Kč/1 

používateľ

Skúšobná doba 30 dní 14 dní 60 dní

Počet aktívnych projektov Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene Neobmedzene

Funkcie

Kalendáre

Hierarchia projektu

Ganttov diagram

Míľniky 

Kritická cesta

Smerné plány

Správa portfólia

Šablóny úloh

Opakujúce sa úlohy

Jazykové mutácie

API

Výukové videá  

Tabuľka č. 7 Tabuľka porovnania jednotlivých softwarov.  
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3.10.2   Porovnanie a vyhodnotenie softwarov 

Porovnanie 

Podľa ceny Podľa funkcií Podľa užívateľského komfortu

Poradie Software Počet bodov Poradie Software Počet bodov Poradie Software Počet bodov

1 Project Libre 10 1 Microsoft Project 10 1 Microsoft Project 8

2 Easy Project 5 2 Instant Team 8 2 Instant Team 7

3 Instant Team 3 3 Project Libre 4 3 Project Libre 6

4 Microsoft Project 2 4 Easy Project 3 4 Easy Project 3  

Tabuľka č. 8        Tabuľky porovnávajúce software podľa jednotlivých kategórií 

 Podľa ceny 

V tejto kategórií jasne dominuje Project Libre so svojou bezplatnou dostupnosťou. 

Následné bodové ohodnotenie som zhotovil na základe najnižšej možnej ceny softwaru 

na jedného používateľa a ceny samostatnej verzie. Z pohľadu platených softwarov 

dominoval Easy Project. O niečo horšiu cenovú ponuku mal Instant Team, ale v jeho 

neprospech rozhodla astronomická cena za samostatnú verziu, ktorá je pre 

neobmedzený počet užívateľov. Microsoft Project bol svojou cenovou reláciou jasne 

najhoršia ponuka. 

 Podľa funkcií  

Toto vyhodnotenie som zhotovil na základe výsledkov z tabuľky č. 6. Prihliadal som pri 

hodnotení aj na fakt,  že každá funkcia má rozličnú dôležitosť pri riadení projektov.  

 Podľa užívateľského komfortu  

Z tohto hľadiska mi pri používaní najviac vyhovoval Ms Project. K jeho užívaniu som 

mal len minimálny počet pripomienok. Za jeho najväčšieho konkurenta by som 

považoval Instant Team, ktorého používanie bolo taktiež veľmi intuitívne a rýchle. Na 

druhom mieste sa nachádza z dôvodu niekoľkých nedostatkov. Project Libre už 

obsahoval viacero nedostatkov, ktoré však neboli nijak závažné. Z môjho pohľadu bol 

Easy Project najhoršou variantou. Vyriešenie ovládania samotného softwaru bolo pre 

mňa zložité.  
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Vyhodnotenie softwarov  

Výsledné poradie

Poradie Software Počet bodov

1 Microsoft Project 20

2 Project Libre 20

3 Instant Team 18

4 Easy Project 11  

Tabuľka č. 9        Výsledné poradie softwarov podľa bodového hodnotenia 

Na základe súčtu bodového ohodnotenia jednotlivých kategórií som dostal výsledné 

poradie, ktoré vypovedá o mojom subjektívnom názore na vybrané softwary pre 

projektové riadenie. Na prvej priečke sa so zhodným bodovým ohodnotením umiestnili 

Microsoft Project a Project Libre. Microsoft Project je špičkový nástroj pre riadenie 

projektov, ktorý je však dostupný za pomerne vyššiu cenu. Na druhej strane je Project 

Libre, ktorý ponúka výborné funkcie bezplatne. Pri výbere vhodného softwaru záleží na 

potrebách užívateľa a na jeho finančných možnostiach.  

3.10.3     Vzájomné porovnanie kompatibility dát  

Za účelom zistenia možného importu dát z konkurenčných softwarov som dáta 

z nich previedol do všetkých formátoch, ktoré boli k dispozícií na export. Následne som 

tieto dáta importoval do všetkých softwarov a výsledky znázornil v tabuľke.  

Legenda značiek

Software podporuje import dát z daného programu.

Software nepodporuje import dát z daného programu.

Import dát na software

E
x

p
o

rt
 d

át
 z

o
 s

o
ft

w
ar

e

Software podporuje import dát z daného programu, ale 

na mnou vlastnenom počítači import nefungoval.

 

Tabuľka č. 10 Tabuľka porovnania vzájomnej kompatibility dát 

4 APLIKÁCIA PROJEKTOVÉHO RIADENIA 

NA STAVEBNÚ ZAKÁZKU 
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Obrázok č. 12    Ganttov diagram vytvorený pomocou MS Project 2016 
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Obrázok č. 13    Plán nákladov (1) vytvorený pomocou MS Project 2016 
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Obrázok č. 14    Plán nákladov (2) vytvorený pomocou MS Project 2016 



52 

 

 

Obrázok č. 15    Plán nákladov (3) vytvorený pomocou MS Project 2016 
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5 ZÁVER  

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo popísať projekt v teoretickej rovine. Práca je 

rozdelená do dvoch častí. V prvej časti som vysvetlil definíciu projektu a popísal jeho 

súvislosti. Následne som vysvetlil, kde je možné sa s projektom stretnúť, faktory ktoré 

ho ovplyvňujú a kategórie projektov. Osvojenie si základných pojmov bolo nepochybne 

nutné k zvládnutiu práce.  

V druhej časti som vysvetlil nutnosť používania softwarov pre projektové riadenie. Po 

úvodnej časti som ich rozdelil do základných kategórií a ku každej som uviedol štyri 

príklady.  

Zo širokej škály ponúkaných softwarov od rôznych spoločností som si vybral štyri, 

ktoré by podľa môjho názoru mohli byť pre miestne stavebné firmy atraktívne. Easy 

Project je z môjho výberu jediná webová aplikácia a spolu s  Instant Team majú svoje 

centrály na území Českej republiky. Ďalším výberom bol  Microsoft Project, ktorý je 

považovaný za lídra medzi programami pre projektové riadenie. Posledným výberom 

bol Project Libre, ktorý je ponúkaný bezplatne. Každý som predstavil, detailne popísal 

jeho vlastnosti a mnou nadobudnutú používateľskú skúsenosť. Na ukážkach som 

zobrazil používateľskú paletu nástrojov a výstupy v podobe Ganttovho diagramu, 

poprípade sieťového diagramu. 

Na základe zozbieraných dát som zostavil tabuľku zobrazujúcu dostupné funkcie 

nástrojov. Svoj názor som taktiež vyjadril formou tabuliek, v ktorých  som hodnotil 

cenu, funkcie a užívateľský komfort. Súčtom bodového ohodnotenia som vytvoril 

poradie programov.  

Na demonštráciu nadobudnutých znalostí  som si vybral Microsoft Project 2016.  Výber 

výrazne ovplyvnil mnou zostavený rebríček. Ostatným softwarom buď skončila 

bezplatná skúšobná licencia, alebo svojím ovládaním a funkciami nevyhovovali mojím 

potrebám.  

Pri testovaní softwarov mi bolo už od  počiatku jasné, že moje porovnanie bude výrazne 

subjektívne. Každý je stavaný na iný spôsob používania a preto je ťažké určiť 

objektívneho víťaza. Potreby podnikov sa rôznia a preto aj mnou opovrhnutý software 

môže byť tá najlepšia možnosť.  

Do budúcna bude určite zaujímavé sledovať vývoj softwarov v projektovom riadení. 

Doba ide rýchlo dopredu a preto je jasné, že ani tento odbor neostane pozadu. Z môjho 

pohľadu vidím budúcnosť v kombinácií výhod webových a stolných nástrojov.    
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Pri vypracovávaní bakalárskej práce som si rozšíril obzory ohľadom softwarov pre 

projektové riadenie. Zistil som mnohé poznatky, ktoré určite zužitkujem či už 

v pracovnom, alebo osobnom živote.  
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