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ABSTRAKT 

Diplomová práce sa zaoberá praktickým využitím metód projektového managementu 

a návrhom projektu s cieľom navrhnúť novú obsahovú stratégiu pre obsahový web firmy. 

Úvodná časť sa zaoberá teoretickými východiskami z oblasti projektového 

managementu, v druhej časti je spracovaná analýza súčasného stavu firmy. V poslednej 

časti je spracovaný samotný návrh projektu.   

 

KĽÚČOVÉ SLOVA 

Projekt, projektový management, analýza, časový plán, obsahová stratégia, webová 

stránka 

 

 

ABSTRACT 

The master thesis fouses on the practical use of project management methods and project 

proposal with the aim to propose a new content strategy for the content website of the 

company. The first part deals with the theoretical background of the project management, 

in the second part the current state of the company is analyzed. In the last part of the thesis 

the project proposal itself is processed. 

 

KEYWORDS 

Project, project management, analysis, time schedule, content strategy, website  
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ÚVOD 

Čím ďalej tým viac sa v dnešnej dobe zo všetkých strán ozýva slovo projekt alebo 

projektový manažment. To určite nie je náhoda. Projektový manažment je pomerne 

mladý odbor ale svoje uplatnenie si našiel v mnohých oblastiach biznisu. Vďaka 

projektovému managementu sú firmy schopné zlepšovať svoje procesy a rýchlo 

a efektívne reagovať na zmeny prostredia.  

Práca bude venovaná návrhu projektu a využitiu metód a nástrojov projektového 

managementu. Bude zostavený návrh projektu pre firmu pôsobiacu v online prostredí, 

kde je tento prístup k riadeniu viac ako vhodný. Práca s množstvom dáta a informácii, 

rôznymi činnosťami a ľuďmi pracujúcimi na diaľku je prostredím, kde má projektový 

management určite svoje uplatnenie. 

Diplomová práca bude venovaná návrhu obsahovej stratégie pre obsahový web. K tomu 

aby bol návrh projektu zostavený budú použité konkrétne metódy a nástroje projektového 

managementu.  

Prvá časť sa bude venovať teoretickým východiskám, kde budú popísané dôležité pojmy 

a oblasti projektové managementu použité ďalej v práci. Analytická časť bude venovaná 

pohľadu na súčasný stav firmy z rôznych  hľadísk. Na konci analytickej časti bude 

zhodnotenie prevedených analýz. V poslednej časti sa bude práca venovať konkrétnemu 

návrhu riešenia. Budú vybrané konkrétne metódy a vypracovaný konkrétny návrh 

riešenia. V závere návrhovej časti sa bude nachádzať zhodnotenie prínosov návrhu.  
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1 CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

 

Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektu pre firmu 2sessions s.r.o., ktorá sa venuje 

tvorbe a správe obsahových webov. Medzi tieto weby patrí aj ZaujimavySvet.sk, ktorého 

sa bude celá práca týkať. 

Cieľom práce bude vypracovať pomocou nástrojov a metód projektového managementu 

obsahovú stratégiu pre web Zaujimavysve.sk. Vďaka navrhnutej obsahovej stratégii by 

mala firma dosiahnuť vyššie návštevnosti z vyhľadávania a vytvoriť priestor pre nové 

reklamné plochy a ich monetizáciu.  

K spracovaniu diplomovej práce budú využité rôzne metódy a postupy projektového 

managementu, ktoré budú viesť ku komplexnému návrhu projektu. V analytickej časti 

bude spracovaných niekoľko analýz (SLEPT analýza, Porterova analýza, SWOT analýza 

a Analýza webu). Ďalej sa bude práca v návrhovej časti venovať metódam a postupom 

zvoleným tak, aby boli v návrhu projektu čo najefektívnejšie. Bude zostavený logický 

rámec, časová analýza, analýza rizík a vypracované náklady projektu. V prípadoch, kedy 

to bude možné bude využitý software Microsoft Project 2016. 
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

V prvej z troch hlavných častí sa bude diplomová práca venovať teoretickým 

východiskám a teda budú popísané základné pojmy, nástroje a metódy, ktoré budú ďalej 

v práci použité.  

 

2.1 Projektový manažment  

V minulosti sa môžeme stretnúť s mnohými akciami, ktoré mali projektový charakter ale 

samotný projektový manažment alebo projektové riadenie ja pomerne mladý odbor. 

V zmysle, ako ho poznáme dnes, sa začal objavovať až pot druhej svetovej vojne. 

Z histórie môžeme vymenovať napríklad stavby pyramíd, mostov, hradov a pod. Tieto 

projekty ale však zďaleka neboli obmedzené zdrojmi ani časom, ako je tomu dnes (1). 

 

V súvislosti s projektovým riadením sa stretávame podobne ako pri iných odboroch 

s určitými štandardami. V tomto prípade sa však ale jedná skôr o súpis najlepších 

skúseností mnohých významných manažérov, ktorí sa v tomto odbore dlhé roky 

pohybujú. Preto by sa tieto Štandardy mali skôr brať ako inšpirácia ako zákon. Medzi tie 

najznámejšie patria PMI, IPMA, PRINCE2, atď.(1). 

 

2.2 Projekt 

Súčasťou projektového manažmentu je samozrejme projekt. Za projekt môže byť 

považovaná napríklad práca architekta a často sa s ním stretávame v stavebníctve. So 

samotným projektovým riadením ale profesia projektanta obvykle nemá nič spoločné. 

Mnohokrát je slovo projekt taktiež zamieňané s označením návrh alebo dizajn (2). 
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V oblasti projektového riadenia sa môžeme stretnúť s mnohými rôznymi definíciami 

projektu. Ich význam však zostáva podobný. Podľa IPMA štandardu ICB v3.1 znie 

definícia po voľnom preklade takto(2):  

Projekt je jedinečný časovo, nákladovo a zdrojovo ohraničený proces realizovaný za 

účelom vytvorenia definovaných výstupov (rozsah naplnenia projektových cieľov) 

v požadovanej kvalite a v súlade s platnými štandardami a odsúhlasenými požiadavkami 

(12). 

 

Základné atribúty projektu: 

• Jedinečnosť procesu v cieli a postupe k jeho dosiahnutiu 

• Obmedzenosť času rozpočtu a zdrojov 

• Zložitosť a komplexnosť projektu 

• Riadenie projektovým tímom 

• Rizikovosť  

Projekt by mal zahŕňať: 

• Stanovenie účelu a cieľov projektu vrátane analýzy prínosov 

• Naplánovanie spotreby času pre jednotlivé činnosti, čiastkových nákladov 

a potrebných zdrojov 

• Stanovenie časového priebehu 

• Určenie kto, kedy, čo a ako vykoná a aké sú k tomu potrebné prostriedky 

• Stanovenie rizika a nájdenie opatrení k zníženiu, či úplnej eliminácii rizík 

• Zaistenie realizácie naplánovaných činností a ich kontrola 

• Spracovanie dokumentácie projektu (4). 
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2.2.1 Cieľ projektu 

Aby sme mohli posúdiť úspešnosť daného projektu, je potrebné si stanoviť jeho cieľ. 

Jedná sa o zamýšľaný stav po zrealizovanej zmene. Počas života si každý z nás kladie 

nejaké ciele ako napríklad: chcem sa naučiť anglicky, chcem ísť na výlet do Portugalska, 

chcem 2x do týždňa plávať,... (4). 

 

Definícia cieľa nie je vôbec jednoduchá ale mohla by znieť nejak takto: 

Nejde iba o vlastný, technický popis nejakého stavu, ale predovšetkým o potrebu aby si 

rôzne strany porozumeli, čo má byť vlastne na konci realizácie vyprodukované, k čomu 

to má slúžiť a za akých podmienok má byť cieľ dosiahnutý (2). 

 

 

Obrázok 1: SMART ciel (Zdroj: Pixabay.com) 
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Pomôcka, ktorá nám pomáha vhodne definovať cieľ, je technika SMART: 

• Specific (špecifický/konkrétny) – musí byť konkrétne špecifikované, čo sa má 

realizovať 

• Measurable (merateľný) – ciele musia byť merateľné, aby bolo možné určiť, či 

bol cieľ dosiahnutý alebo nie. 

• Agreed (akceptovaný) – cieľ musí byť prijateľný pre všetkých, ktorí sú v projekte 

zahrnutí. 

• Realistic (realistický) – ciele musia byť dosiahnuteľné. 

• Timed (termínovaný/časovo ohraničený) – ciele musia byť časovo ohraničené. 

 

V súvislosti s projektami podporovanými z Európskej únie bol do techniky SMART 

doplnený aspekt I ako integrovaný. V ňom sa hľadajú odpovede na otázky, či projekt 

nadväzuje na ciele súvisiacich projektov a či sa cieľ projektu podieľa na dosiahnutí 

vyšších cieľov (4). 

 

2.2.2 Trojimperatív projektu 

V každom projekte sa stretávame s troma nevyhnutnými faktormi, tými sú čas, zdroje 

a výsledky. K tomu, aby sme mohli určiť závislosť spomenutých veličín, slúži trv. 

Trojimperatív (tripple constraint). Jeho účelom je optimálne vyváženie týchto troch 

požiadaviek. Trojimperatív sa znázorňuje podľa trojuholníka, ktorý môžete vidieť na 

obrázku nižšie (2). 
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Obrázok 2: Projektový trojimperatív (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Cieľ projektu, ktorý bol definovaný pomocou techniky SMART sa nachádza vo vnútri 

trojuholníka. Takto môžeme viditeľne určiť, ako ďaleko sa nachádza od jednotlivých 

vrcholov. Ak sa zmenia napríklad požiadavky na zdroje, tak sa zmení vzdialenosť od 

tohto bodu s cieľom projektu nie len oproti vrcholu zdroje, ale s najväčšou 

pravdepodobnosťou taktiež aj vzhľadom k ostatným dvom vrcholom trojuholníku (1). 

 

2.2.3 Kritéria úspechu projektu 

Kritéria úspešnosti nám definujú, či sa v prípadne konkrétneho projektu jedná u úspešný 

alebo neúspešný projekt. Medzi hlavné požiadavky patrí zrozumiteľnosť, jednoznačnosť 

a merateľnosť. Pre každý nový projekt by mali byť stanovené, zhodnotené 

a zanalyzované jeho vlastné kritéria. Existujú tri základné súbory kritérií pre každú 

z hlavných zainteresovaných strán. Ich kritéria sú samozrejme rozdielne(2),(3).  
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2.3 Životný cyklus projektu 

Životným cyklom projektu môžeme chápať časový úsek, ktorý plynie od formulácie 

projektu až po jeho ukončenie a následné vyhodnotenie. Každý projekt sa skladá z troch 

po sebe idúcich životných fázach. Každá táto fáza následne obsahuje na seba nadväzujúce 

činnosti (2). 

 

2.3.1 Predprojektová fáza 

Na začiatku každého projektu vždy stojí myšlienka. Jej vznik môže spôsobiť veľké 

spektrum impulzov. Môže sa jednať o snahu zabrániť potenciálnej hrozbe ale taktiež 

môže vznik projektu podmieniť originálny nápad (4). 

Pred pnením daného nápadu je ale potrebné vždy spraviť analýzu a až keď sa preukáže 

jeho zmysluplnosť a reálnosť, môžeme ho začať plánovať. Nie je správne začínať 

s realizáciou projektu, kedy neexistuje jeho konkrétna predstava. K vyhodnoteniu 

myšlienky resp. nápadu na projekt slúži práve predprojektová fáza (4). 

 

V tejto fáze Životného cyklu projektu sa obvykle stretávame s dvoma hlavnými typmi 

dokumentov:  

 

Štúdia príležitosti 

Podstatou tejto štúdie je zistiť, či je práve teraz vhodná doba k návrhu a realizácii 

zmýšľaného projektu. Berie v úvahu situáciu vo firme, situáciu na trhu, vplyvy okolia 

a mnoho ďalších faktorov. Výstupom tejto štúdie je odporúčanie  a následná prvá 

podrobnejšia charakteristika projektu alebo naopak odporúčanie nerealizovať projekt. 

Zvykne zahŕňať zhodnotenie, súčasného stavu firmy, jeje okolia, predpovedá možný 

budúci vývoj , prvý krát formuluje cieľ, odhaduje náklady, prínosy, navrhuje predpoklady 

a kritické faktory úspešnosti. V rámci jejto štúdie sa zvyčajne stretávame sp omacnými 

analýzami ako SWOT analýta, SLEPTE analýza, Porterova analýza a iné(1).  
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Štúdia proveditelnosti  

Ak štúdia príležitosti dospeje k odporúčaniu o realizácii projektu, prichádza na rad štúdia 

proveditelnosti. Jej úlohou je ukázať najvhodnejšiu cestu k realizácii projektu a upresniť 

obsah projektu, plánovaný termín zahájenia a ukončenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto 

štúdie je aj odhadovanie celkových nákladov a významných zdrojov potrebných 

k realizácii. Výstupom štúdie sú odpovede na otázky, či má zmysel vôbec projekt 

realizovať, kedy projekt zahájiť a kedy ukončiť a aký bude obsah projektu(1). 

 

2.3.2 Projektová fáza 

Nasledujúcou fázou je projektová fáza. Častokrát sa stáva, že na seba tieto dve fázy 

priamo nadväzujú, inokedy medzi nimi však môže byť pomerne dlhá prestávka, ktorú 

nazývame inkubačná doba (4).  

 

Pre lepšiu prehľadnosť a riadenie je preto vhodné projektovú fázu rozčleniť na menšie 

časti alebo procesy. V závislosti na obsahu a veľkosti projektu neexistuje iba jedno 

delenie. B najjednoduchšom členení je možné projektovú fázu rozdeliť do štyroch 

podprocesov (4): 

 

• Zahájenie projektu 

Zahajovacia fáza projektu so sebou nesie určitú mieru neistoty a nejasnosti 

pretože z údajov predchádzajúcej fázy sú založené na odhadoch a špekuláciách. 

Upresňujú sa teda niektoré charakteristiky prebraté z predprojektovej fázy ako 

napríklad cieľ projektu, personálne obsadenie a kompetencie. Najčastejšie sú tieto 

údaje zapísané v zakladacej (identifikačnej) listine projektu, ktorá je základným 

dokumentom definujúcim technicko-organizačné parametre projektu(1).  
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• Podrobné plánovanie 

Keďže je uŽ k dispozícii projektový tím a konkrétnejšie zadanie, začne sa 

pracovať na projektovom pláne, ktorý odpovedá na otázku, ako cieľ dosiahneme. 

Plánuje sa čas, náklady, zdroje technológie, či metodológia. Obvyklými výstupmi 

plánovania je časový rámec, zostavenie rozpočtu, plán riadenia rizík, či WBS(6). 

 

• Realizácia projektu 

V tomto momente je k dispozícii všetka potrebná dokumentácia a je možné 

zahájiť realizáciu projektu. V priebehu realizačnej je zásadný monitoring 

a kontroling priebehu projektu. Projektový manažér sa v tejto časti venuje hlavne 

porovnávaniu plánu so skutočnosťou, vyhodnocovaním aktuálneho stavu 

a reakciami na prípadné odchýlky, či zmeny(6). 

 

• Ukončenie projektu 

V záverečnej fáze projektu sa predáva výstup projektu, prebieha fakturácia. 

Projektový tím spisuje záverečnú správu, v ktorej sú obsiahnuté ich skúsenosti 

a odporúčania do budúcna. Následne je projektový tím rozpustený(1).  

 

2.3.3 Poprojektová fáza 

Treťou fázou Životného cyklu projektu je poprojektová fáza, ktorá má za úlohu prispieť 

k zvyšovaniu kvality budúcich projektov. Ukončené projekty sa v tejto fáze analyzujú 

a zisťujú sa pri tom silné a slabé stránky projektu. Vďaka poprojektovej fáze organizácia 

docieli to, aby bol projekt objektívne posúdený (4). 

 

 

Najčastejšie rozlišujeme tri etapy poprojektovej fázy:  

- Analýza ukončeného projektu 

- Zapracovanie návrhu pre zlepšenie ďalších projektov  

- Udržovania fáza výsledkov projektu 
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Štruktúra však nie je pevne daná a niekedy bývajú kvôli úspore času prvé dve etapy 

zjednotené do jednej. Potom sa táto etapa nazýva vyhodnocovacia fáza ukončeného 

projektu. V niektorých prípadoch nie je využitá udržiavacia fáza vôbec (4). 

 

2.4 Identifikačná listina 

Identifikačná, alebo zakladacia listina projektu, je základným dokumentom zahajovacej 

fázy projektu. Tento dokument definuje významné parametre projektu, ktoré sú 

nevyhnutné pre ďalšie kroky(1).  

 

Každá listina by mala obsahovať položky ako názov projektu, cieľ, hlavné míľniky. 

Ďalšie položky nie sú striktne dané a závisia od druhu projektu a potrieb konkrétneho 

projektu. Ďalšími položkami projektu sú napríklad projektový tím, termín zahájenia 

a ukončenia, plánované náklady, výstupy a podobne(6).  

 

2.5 Logický rámec 

Logický rámec slúži ako pomôcka pre stanovenie základných parametrov projektu. 

Prehľadne popisuje projektový návrh, jeho logické väzby a základné parametre. Metóda 

logického rámca sa využíva pre spracovanie komplexného návrhu projektu. Na zostavení 

sa podieľa projektový tím. Hlavným princípom je, že základné parametre projektu sú 

vzájomne logicky previazané, pracuje sa v tíme a výsledky musia byť merateľné. 

Hlavným dôvodom zostavenia logického rámca je zosúladenie chápania problematiky 

všetkými zainteresovanými stranami.  
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Obrázok 3: Logický rámec (Zdroj: Wikimedia) 

 

 

Význam jednotlivý polí v tabuľke 

• Prínosy popisujú príčinu uskutočnenia projektu, odpovedá na otázku PREČO 

chceme projekt realizovať a čo nám má priniesť (2).  

• Cieľ popisuje zameranie projektu a odpovedá na otázku ČO chceme dosiahnuť. 

Musí byť pre projekt vždy len jeden (2).  

• Výstupy bližšie špecifikujú, AKO chceme tieto zmeny, ciele dosiahnuť, čo všetko 

je potrebné vykonať, aby nastala táto zmena, čo bude projektový tím fyzicky 

realizovať (2).  

• Kľúčové činnosti (aktivity) alebo aktivity sú také, ktoré rozhodujúcim spôsobom 

ovplyvňujú realizáciu výstupov (2).  
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• Objektívne overiteľné ukazovatele v druhom stĺpci dokazujú, že zámer, cieľ a 

výstupy boli splnené, dosiahnuté. Pre každý bod v prvom stĺpci by mali byť 

minimálne dva. Ak nie sme schopní nájsť vhodné ukazovatele, mali by sme 

pozmeniť formuláciu zámeru, cieľa či výstupov (2).  

• Zdroje informácii k overeniu v treťom stĺpci uvádza, ako budú objektívne 

overiteľné ukazovatele zistené, kto za overenie zodpovedá, aký čas a náklady 

overenie vyžaduje, kedy bude ukazovateľ overený a akým spôsobom bude 

zdokumentovaný (2).  

• Predpoklady alebo riziká predstavujú predpoklady, z ktorých sa vychádza pri 

určení jednotlivých skutočností, uvádzajú riziká, ktoré by mohli ohroziť projekt a 

musia byť kontrolované (2).  

• Predbežné podmienky uvádzajú také položky, ktoré musia byť splnené, aby bolo 

možné uvažovať o zvyšku logického rámca (2). 

• V projekte nebude riešené tu je možné uviesť výnimky, ktoré možno 

s projektom súvisia ale v projekt sa im venovať nebude(2). 

 

Postup tvorby logického rámca: 

1. Stanovenie cieľa projektu, výstupov pre jeho dosiahnutie a zvolenie kľúčových 

aktivít pre dosiahnutie každého výstupu, 

2. Stanovenie prínosov projektu, 

3. Overenie vertikálne logiky, 

4. Stanovenie objektívne overiteľných ukazovateľov na úrovni ciele, výstupov a 

prínosov, 

5. Stanovenie zdrojov na overenie OOU, 

6. Stanovenie predpokladov a rizík, 

7. Určenie nákladov na realizáciu aktivít a odhad ich časového rámca, 

8. Kontrola logického rámca (horizontálne logika) a prípadné prehodnotenie (1). 
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2.6 WBS – Work Breakdown structure 

WBS (Work Breakdown Structure) čiže hierarchická štruktúra rozdelenia práce je 

technika, ktorej cieľom je rozloženie projektu na jednotlivé časti až do takej úrovne 

podrobnosti, aby k nim bolo možné priradiť zodpovednosti, prácnosť a časový horizont. 

Každá nasledujúca úroveň predstavuje podrobnejší popis produktov projektu a zároveň 

zahŕňa všetky náležitosti nadradeného prvku. Prvky na najnižšej úrovni WBS sa nazývajú 

pracovné balíky, ktoré zahŕňajú jednotlivé činnosti, aktivity a úlohy. 

 

Výsledok rozkladu je najčastejšie zobrazený pomocou stromu, kedy koreňom je cieľ 

projektu. Tento koreň je najvyšší a zároveň povinnou úrovňou každej WBS. Maximálny 

počet úrovní nie je definovaný žiadnou normou(7),(1). 

 

 

Obrázok 4: WBS (Zdroj: Flickr) 
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2.7 RACI matica – matica zodpovednosti  

Efektívnym nástrojom riadenia ľudských zdrojov môže byť tzv. RACI matice 

zodpovednosti. Tá jednoznačne určuje zodpovednosti a právomoci jednotlivých členov 

projektového tímu. Ďalej táto matica poskytuje informácie o tom, kto rieši aké úlohy a s 

kým bude na týchto úlohách spolupracovať. Matica zodpovednosti jednoznačne priraďuje 

členov projektového tímu k jednotlivým pracovným balíkom WBS(7). 

 

RACI je akronymom a každé písmeno vyjadruje určitý typ zodpovednosti, ktorú má 

niektorý z členov tímu k úlohe.  

Responsible (R) – zodpovednosť za realizáciu danej úlohy 

Accountable (A) – zodpovednosť za výsledok danej úlohy 

Consulted (C) – zodpovednosť za poskytnutie dôležitej konzultácie alebo informácie 

potrebnej k dokončeniu úlohy 

Informed (I) – zodpovednosť byť informovaný o priebehu úlohy alebo dôležitých 

rozhodnutiach/zmenách týkajúcich sa danej úlohy(2). 

 

2.8 Riadenie času 

Neoddeliteľnou súčasťou plánovania projektu je časový rozpis krokov projektu 

(harmonogram), ktorý obsahuje všetky informácie o tom, v akých termínoch a časových 

sledoch budú práce prebiehať. Časový rozpis projektu pomocou diagramov a 

harmonogramov je významnou časťou plánu projektu a sú nástrojom pre prehľadné 

podchytenie veľkého množstva informácií potrebných pre riadenie projektu(8). 
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Aktivity riadenia času: 

• definovanie činností - zahŕňa určenie všetkých aktivít, vedúcich k dosiahnutiu 

cieľa projektu 

• zoradenie činností - zachytenie správnej postupnosti aktivít a väzieb medzi 

jednotlivými aktivitami 

• vytvorenie odhadu zdrojov - určenie odhadu zdrojov, ktoré budú potrebné na 

naplnenie definovaných činností 

• vytvorenie odhadu dôb trvania aktivít - určenie dĺžky doby trvania jednotlivých 

špecifikovaných činností 

• tvorba harmonogramu - zachytáva a zjednocuje vyššie uvedené aktivity 

riadenia času, teda postupnosť aj závislosť jednotlivých činnosti, spolu s ich 

zdrojovým a časovým ohodnotením 

• kontrola harmonogramu - priebežná sledovanie a dodržiavanie časového plánu 

a riadenie zmien (5). 

 

 

2.8.1 Míľniky projektu 

Míľnik môžeme definovať ako časový okamih (významnú udalosť), v ktorom sa meria 

rozpracovanosť produktu. Predstavuje bod kontroly, rozhodnutie alebo prebierky. V 

harmonograme má obvykle nulovú dobu trvania. Pomáhajú organizovať úlohy do 

logických skupín a môžu sa používať aj na sledovanie pokroku v projekte. Míľniky je 

vhodné spracovať do návrhu zmluvy do zhotovenia diela. Míľnik je jednoduchý časový 

údaj, ktorý je viazaný k nejakej udalosti. Tieto diagramy sú jednoduchšie než Ganttov 

diagramy. Nevyznačujú úlohy ani čas ich trvania. V praxi sa s ním môžeme stretnúť nie 

ako s diagramom, ale v tabuľkovej forme míľnikov. (8) 
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2.8.2 Ganttov diagram  

Ganttov diagram je prehľadným grafickým znázornením naplánované postupnosti 

projektových aktivít v čase a využíva sa práve v projektovom riadení. Jedná sa o riadkový 

graf, ktorý je priamo viazaný na zoznam činností projektov, ktoré vynáša na časovú os. 

Na riadkoch potom vidíme graficky znázornené doby trvania jednotlivých činností v 

danej nadväznosti (6). 

 

 

Obrázok 5: Ganttov diagram (Zdroj: Wikimedia) 

 

2.8.3 Sieťová analýza 

Metóda sieťovej analýzy patrí v súčasnom projektovom riadení do základu metód 

plánovania. Využíva techniku uzlovo alebo hranovo orientovaných grafov. Sieťové grafy 

sa využívajú pre odhadovanie celkového času trvania, predpokladaných začiatkov a 

koncov činností, rezerv a kritických činností, na ktoré je nutné si dať v projekte pozor. 

Pred zostavením samotného grafu je však nutné poznať všetky činnosti projektu a ich 

dĺžky trvania. V praxi sa najčastejšie využívajú uzlovo orientované grafy (1). 

 

 

Hranovo orientovaný sieťový graf - činnosti sú znázornené pomocou orientovaných 

hrán a jednotlivé uzly predstavujú začiatok a koniec činnosti. 

Uzlovo orientovaný sieťový graf - činnosti sú znázornené pomocou uzlov a orientované 

hrany predstavujú závislosti medzi činnosťami.(13) 

 



29 

 

2.8.4 CPM – metóda kritickej cesty 

Metóda kritickej cesty je metódou sieťovej analýzy, ktorá využíva deterministické časové 

ohodnotenie jednotlivých činností - je založená na jednobodových odhadoch doby trvania 

činností. Jej využitie je teda vhodné tam, kde možno doby trvania týchto činností 

naplánovať s danou presnosťou a možno ich jednoznačne časovo ohodnotiť. 

  

Pojem kritickej cesty značí najdlhšiu možnú cestu sieťovým grafom, teda postupnosť 

kritických činností. Na kritické ceste neexistujú časové rezervy a oneskorenie 

ktorékoľvek z činností nachádzajúcich sa na kritické ceste tak vedie k nesplneniu projektu 

z hľadiska času (10). 

 

2.9 Riadenie rizík  

Riziko možno definovať mnohými spôsobmi, pričom všeobecne ho chápeme ako 

náhodný a nepriaznivý vplyv okolia, ktorý prináša odchýlenie skutočných výsledkov od 

očakávaných a má teda aj určitý vplyv na projekt. Každý projekt nesie určité riziká, ktoré 

môžu do istej miery projekt ovplyvniť, prípadne mať za následok aj neúspešné ukončenie 

projektu. Aby sme predišli tejto nežiaduce situácii, je nutné riadenie rizík(1). 

Riziká možno deliť podľa niekoľkých kritérií, pričom jedným môže byť napríklad oblasť, 

v ktorej sa vyskytujú - ekonomické riziká, politické a teritoriálne riziká, bezpečnostné a 

právne riziká, riziká nesúci určité špecifiká ako poisťovacie, hypotekárne pod. 

  

Riadenie rizík sa skladá z niekoľkých procesov: 

• plánovanie riadenia rizík, 

• identifikácie rizík, 

• analýza rizík, 

• hodnotenia rizík, 

• ošetrenie rizík, 

• monitorovanie a preskúmanie rizík, 

• komunikácie a konzultácie rizík (1), (6). 
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Hodnotenie rizika môžeme stanoviť buď kvantitatívne, alebo kvalitatívne. Kvantitatívne 

metódy sú založené na matematickom výpočte rizika z frekvencie výskytu hrozby a jej 

vplyvu. Zvyčajne je riziko vyjadrené v termínoch finančné čiastky. Kvantitatívne metódy 

sú viac presné ako kvalitatívne, avšak ich prevedení vyžaduje viac úsilia a času. 

 

Kvalitatívne metódy vyjadrujú riziko v určitom rozsahu ako napríklad bodovaním (1 až 

10), určením pravdepodobnosti (0; 1) alebo slovne (malé, stredné, veľké). Úroveň je 

určovaná predovšetkým kvalifikovaným odhadom. Tieto metódy sú rýchlejšie a 

jednoduchšie, ale viac subjektívne. (11) 

 

2.9.1 Skórovacia metóda 

Skórovacia metóda je jedným zo spôsobov využívaným pre analýzu rizík. V tejto metóde 

sa pravdepodobnosť výskytu a veľkosť vplyvu rizika ohodnocuje na základe 

desaťbodovej stupnice. Výsledná hodnota rizika je potom vypočítaná súčinom týchto 

dvoch hodnôt, pričom ich rozsah sa pohybuje na škále od 1 do 100. Keďže tu opäť hrá 

úlohu faktor subjektivity, je hodnota rizika stanovená ako aritmetický priemer hodnotení 

jednotlivých členov projektového tímu. Súčasťou tejto metódy je mapa rizík, ktoré 

predstavuje dvojrozmernú maticu a rozdeľuje riziká do štyroch kvadrantov podľa ich 

ohodnotenie (6). 

 

2.10 Riadenie nákladov 

Neoddeliteľnou súčasťou plánovania, ale aj samotnej realizácie projektu je oblasť 

riadenia nákladov a zdrojov. Riadenie nákladov pozostáva z troch činností. Odhadovanie 

nákladov, rozpočtovanie nákladov a kontroly nákladov. Jeho súčasťou je teda aj rozpočet, 

ktorý by mal obsahovať všetky informácie o predpokladanom čerpaní všetkých zdrojov, 

a to ako súhrnne, tak i v rozpise jednotlivých nákladových druhov(2). 

Podľa druhov nákladov môžeme rozlišovať tri typy - priame, nepriame (režijné) a ostatné 

náklady. (3) 
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Priame náklady - môžeme ich priamo priradiť k projektu ako účtovník vyjadrenie 

zdrojov čerpaných pri realizácii projektu. Medzi tieto položky zvyčajne patria: 

• Práca 

• Materiál 

• Služby 

• Obstaranie alebo prenájom technológií 

• Cestovné 

• Poistenie 

• Náklady na financovanie projektu 

 

Nepriame náklady - nemožno ich jednoznačne priradiť ku konkrétnemu projektu, jedná 

sa o spoločné náklady celej organizácie. Premietnu sa väčšinou na základe 

percentuálnych koeficientov predpísaných riaditeľom podniku. Obsahujú predovšetkým: 

• Osobné náklady, napr. Platy, cieľové odmeny, krytie dovoleniek, ... 

• Podiel krytia nákladov spoločných a podporných funkcií podniku (napr. 

Marketing). 

• Náklady na prevádzku technológií a budov. 

• Dane, odvody a pod. 

 

Ostatné náklady - jedná sa o také náklady, ktoré nie sú zahrnuté v predchádzajúcich 

dvoch kategórií. Ich výška sa stanovuje na základe špecifických analýz. Obsahuje 

predovšetkým: 

• Rozpočet na krytie ťažko predvídateľných vplyvov (napr. Rezervy na 

identifikované riziká). 

• Manažérsku rezervu, ktorá sa tvorí po pokrytí neznámych rizík. 

• Vyplatené bonusy obchodníkom, provízie a pod. (8) 
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3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Táto časť práce sa bude venovať predstaveniu firmy a jej činnosti, pre ktorú budem 

projekt vytvárať. Ďalej sa budem venovať analýzam a metódam projektového 

manažmentu, vďaka ktorým budem schopný povedať, či má vôbec zmysel projekt  

realizovať.  

 

3.1 Predstavenie spoločnosti 

Diplomová práca sa bude zaoberať firmou 2sessions s.r.o., ktorá sa venuje tvorbe 

obsahových webov za účelom vytvárania reklamného priestoru a jeho následnej 

monetizácie.  

 

3.1.1 Základné Informácie 

Firma vznikla v Novembri roku 2017 ale samotné webové portály už existujú od roku 

2014. Do založenia firmy boli spravované živnosťou. Firma bola založená z dôvodu 

rozrastajúcich sa webov a poskytla lepšiu správu financií a ľudí. Firmu tvoria 2 

zakladatelia týchto webových portálov a zamestnávajú resp. spolupracujú s autormi 

a správcami sociálnych sietí, ktorí sa starajú o tvorbu a správu obsahu.  

 

3.1.2 Predmet podnikania 

Firma sa venuje tvorbe obsahových webov, ktoré majú rôzne témy a cielia na rôzne 

publiká ľudí. Tieto weby poskytujú reklamný priestor, ktorý sa firma snaží následne 

predávať záujemcom.  

Ponúka priestor pre reklamu rôzneho druhu ale aj rôzne publiká. Viac sa venuje 

pasívnejším formám predaja reklamného priestoru ako tým aktívnym. To znamená, že 

využíva prevažne automatizované platformy, ktoré vypĺňajú priestor ako ho predáva 

priamo klientom. Priame spolupráce nevylučuje ale netvoria hlavný zdroj príjmu, keďže 
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firma v podstate nemá obchodné oddelenie, ktoré by tento priestor aktívne ponúkalo 

a zháňalo klientov.  

Preto sa venuje alternatívnym formám monetizácie, ktoré dokážu fungovať bez existencie 

obchodného oddelenia.  

 

3.1.3 Webové projekty patriace firme 

Firme patrí niekoľko webov a sociálnych profilov. Hlavnú skupinu tvoria 3 weby, na 

ktorých sa aktívne pracuje. Projekty bližšie popisujem nižšie. 

 

• zHumor.sk 

Tento web bol postavený ako prvý. Spočiatku bol iba stránkou na sociálnej sieti 

Facebook ale veľmi rýchlo vznikol aj web. Jeho hlavnou a asi jedinou témou je 

zábava. Na webe sa tvorí zábavný a vtipný obsah, ktorý má publiku spríjemňovať 

voľné chvíle. K webu patrí stránka na Facebooku (360 tis.) a profil na Instagrame 

(265 tis.). Pomocou týchto sociálnych profilov sa obsah a web dostáva medzi ľudí.  

 

• ZaujímavýSvet.sk 

Tento web je o čosi mladší a pôvodne bol zmýšľaný ako web o zaujímavostiach 

z celého sveta, čo bol ale veľmi široký záber. Preto sa neskôr viac vymedzil 

a vznikli tri hlavné kategórie: Cestovanie, ľudia a ekológia. Je to stále pomerne 

široké ale kategorizovanie pomohlo webu určit smer, ktorým sa poberá. Web 

ponúk svojim čitateľom obsah, ktorý by ich mal niečo naučiť a obohatiť. Práve 

tento web bude témou celej mojej diplomovej práce ale bližšie to popíšem neskôr.  

 

• Fitgo.sk 

Najmladší člen tímu je tento web o cvičení, na ktorom je ešte veľa práce ale už 

teraz ukazuje svoj potenciál. Je venovaný publiku, ktoré má rado cvičenie a všetko 

okolo neho. Výnimočný je v tom, že monetizácia tohto webu je oproti predošlým 

dvom úplne iná. Nevyužíva automatické reklamné platformy ale affiliate 

partnerov. To znamená že ponúka svojmu publiku produkty spojene s cvičením 
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a za predaj dostáva províziu. Reálne ale nemá žiaden obchod, ponúka produkty 

svojho partnera.  

 

• Ďalšie projekty 

Medzi ďalšie projekty patrí niekoľko malých webov a sociálnych profilov, ktoré 

už buď to upadli a potrebovali by celé prekopať alebo sú ešte len v začiatočných 

fázach a sú tak malé, že ich firma nezačala monetizovať.  

 

3.2 Analýza SLEPT 

Táto analýza slúži k strategickej analýze vonkajšieho prostredia firmy. Sleduje rôzne typy 

faktorov okolitého prostredia, ktoré na firmu vplývajú a to: sociálne, legislatíve, 

ekonomické, politické a technologické. 

 

3.2.1 Sociálne faktory 

Weby cielia na mladú generáciu ľudí, ktorá trávi veľa času na internete (počítačoch, 

mobilných zariadeniach, či inej elektronike) odkiaľ čerpajú informácie alebo trávia čas 

len tak pre zábavu. Mladí ľudia vo veku 18 až 30 rokov sú práve publikom, ktoré by mal 

obsah týchto webov zaujímať. 

Mnoho ľudí dnes hľadá prácu, kde by mohli byť flexibilní a nemuseli pri práci striktne 

sedieť v kancelárii. Sú to ľudia, ktorí by chceli mať popri práci voľnosť, cestovať alebo 

si jednoducho v mieste svojho bydliska nevedia nájsť vyhovujúce zamestnanie ale aj 

napríklad mamičky na materskej dovolenke. Práca v online prostredí sa stáva čím ďalej 

tým viac populárnou a ponúka výhody ako pre firmy, tak aj pre uchádzačov 

o zamestnanie. Vďaka tomu má firma dostatok záujemcov o prácu ale problémom je, že 

ľudia často nemajú skúsenosti a na takýto druh práce nie sú zvyknutí. Proces zaučenia 

preto môže byť náročnejší a ľudia si musia zvyknúť na iné procesy, na aké sú zvyknutí 

v štandardnom zamestnaní(15).   
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3.2.2 Legislatívne faktory 

Legislatívne faktory ovplyvňujúce firmu nie sú tak prísne a obmedzujúce ako v iných 

oblastiach podnikania ako napríklad potravinárstvo, či chemický priemysel. Ale 

s rýchlym nástupom digitálnej doby aj politici musia reagovať a prispôsobovať staré 

zákony novej dobe. 

Prednedávnom digitálny svet do veľkej miery ovplyvnil zákon o ochrane osobných 

údajov – GDPR. Jedná sa o zákon, ktorý upresňuje ako môžu firmy narábať s osobnými 

údajmi užívateľov, zamestnancov, klientov, zákazníkov atď. Firma ako taká nepredáva 

produkty ani užívateľov netlačí do registrácie. Nezbiera o svojich užívateľoch toľko dát 

ako iné firmy a tak bolo jednoduchšie sa prispôsobiť zmenám. 

Nedávno ale európsky parlament schválil zákon, ktorý sa týka autorských práv a šírenia 

autorského obsahu na internete. Tieto zmeny by mali nabrať platnosť v roku 2021. 

Dovtedy by mala každý krajina európskej únie tieto zmeny zakomponovať do svojich 

zákonov. Tieto zmeny by sa nás, ako tvorcov autorského obsahu resp. umeleckých diel, 

mali priamo dotýkať. Viac ovplyvnené budú ale veľké platformy, ktoré práve tento obsah 

používajú ale nevytvárajú ako Facebook, Google, YouTube, atď. Niektoré veci ohľadom 

komiky a satiry (ktorej sa venuje zHumor.sk) nie sú úplne jednoznačné a teda ešte firma 

nevie ako sa k tomu firma postaví a čo to bude reálne znamenať(14). 

 

3.2.3 Ekonomické faktory 

Už nejakú dobu sa hovorí o kríze médií a je čoraz ťažšie uzatvárať obojstranne výhodné 

priame spolupráce medzi médiami a partnermi, ktorí majú záujem o reklamu. S rýchlym 

tempom vývoje technológii je čoraz jednoduchšie reklamné kampane automatizovať 

pomocou reklamných platforiem ako je Google Adwords. Problémom je, že táto 

reklamná platforma si berie väčšinu zisku a média autori tým pádom dostávajú stále 

menej a menej. Toto by mal čiastočne riešiť vyššie spomínaný zákon.  

Firmy sa zlučujú do mediálnych domov aby dokázali ponúkať efektívnejšie cielené 

publikum pre svojich klientov. Tieto mediálne domy alebo agentúry vedia klientom 

poskytnúť komplexnejšie ponuky reklamy a preto sa k týmto klientom menšie firmy ako 

tá naša, len veľmi ťažko dostanú.  
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Ak sa na to pozrieme z iného uhla, existujú rôzne reklamné agentúry alebo platformy, 

ktoré využíva množstvo veľkých aj malých webov a dokážu pomerne lacno ponúkať 

reklamný priestor malým aj veľkým firmám. Automatizované riešenia, množstvo 

možností cielenia publika a dostatok priestoru im umožňuje ponúkať lacnejšiu 

a efektívnejšiu reklamu ako priamy nákup na jednom alebo viacerých weboch. Preto 

často firmy uprednostňujú nákup v automatizovaných platformách a agentúrach ako by 

mali oslovovať rôzne weby priamo.  

 

3.2.4 Politické faktory 

Politika je téma, ktorú ľudia sledujú. Naše weby sa jej priamo nevenujú ale ak má 

politické dianie súvis s nejakú z tém, ktorým sa naše weby venujú, píšeme o nej. 

V prípade webu zHumor je to jednoduché pretože vtip a satira ako forma kritiky politiky 

je tu od nepamäti.  

Ak ide o web ZaujimavySvet.sk, politicky dotknutý obsah je určite súčasťou tvorby. 

Hlavne v kategórii ekológie, ktorej sa web venuje, často ponúka novinky z prostredia 

zmien v zákonoch týkajúc sa ekológie, recyklácie odpadu a ochrany prostredia.  

Politické vzťahy často ovplyvňujú cestovateľské možnosti. Rôzna náročnosť získania víz, 

vojenské operácie v krajinách alebo riziko chorôb a epidémii, chudoba ovplyvňujú 

záujem ľudí cestovanie do tých ktorých krajín.  

 

3.2.5 Technologické faktory 

Rýchly technologický pokrok firmám, ktoré pôsobia v online vyhovuje. Naši 

skladovatelia majú čím ďalej, tým jednoduchší prístup k nášmu obsahu. Na druhú stranu 

je potrebné s týmto rýchlym tempom držať krok a neustále weby zdokonaľovať aby 

zvládali vyššiu záťaž, boli rýchlejšie a ponúkali aktuálne vymoženosti a vylepšenia. 
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3.3 Porterova analýza – model piatich konkurenčných síl  

Táto analýza patrí k základným nástrojom pre analýzu konkurenčného prostredia firmy a 

jej strategického riadenia. Hlavnou úlohou Porterovho modelu je nájsť pozíciu pre 

spoločnosť, v ktorej sa môže najlepšie brániť proti konkurenčným silám. 

 

3.3.1 Potenciál vstupu novej konkurencie na trh 

Vstup do podobného typu podnikania je pomerne jednoduchý neexistujú zložité bariéry, 

ktoré by novým firmám bránili vstúpiť na tento trh. Založiť si web a začať a začať tvoriť 

obsah sa dá pomerne rýchlo. Tieto weby zarábajú na reklame. Asi najjednoduchší spôsob 

je spustiť na webe Google Adsense. Ten automaticky vypĺňa reklamné plochy na webe 

podľa potreby. Stačí pár návštev aby si platforma vďaka vloženým kódom prešla web a 

otestovala publikum, potom sa začnú reklamy zobrazovať.   

Čo je ale náročnejšie je vytvorenie publika a získavanie návštevnosti. Na web musia prísť 

a aby naň prišli, musia o ňom vedieť. Existujú tri základné zdroje publika.  

Priama návštevnosť, návštevnosť z vyhľadávania (Google, Seznam,...) a návštevy zo 

sociálnych sietí. Na to aby mal web nejakú priamu návštevnosť musí byť veľmi známy 

a dôveryhodný, dnes sú tieto weby skôr raritou. Návštevnosť z vyhľadávania prichádza 

na základe toho, že články webu Google ukazuje vo výsledkoch ako prvé, pretože ich 

označí za najrelevantnejšie pre daný výraz. S týmto ale môžu nové weby iba ťažko 

počítať. Takáto relevancia pre vyhľadávač sa buduje dlho a je aj technicky náročná. 

Najjednoduchším spôsobom ako na web dostať ľudí, je pomocou sociálnych sietí. Tie ale 

tiež prechádzajú zmenami. Vzniká množstvo rôznych stránok a profilov a preto je čím 

ďalej, tým náročnejšie medzi tým množstvom vyniknúť a uspieť.  

 

3.3.2 Vyjednávacia sila dodávateľov 

Pre firmu sú dodávateľmi autori a zároveň dostupné informácie. Web tvorí obsah, ktorý 

ďalej ponúka svojmu publiku a kde sa tvorí reklamný priestor. Tento obsah tvoria autori 

a tvoria ho na základe dostupných zdrojov informácii, vlastných skúseností, udalostí vo 

svete a podobne.  
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Práce v online prostredí je pre ľudí čoraz zaujímavejšia a jedno z najbežnejších povolaní 

je práve práve autor textov (písanie článkov, preklady, reklamné texty,...). Preto firma 

nemá problém s dostupnými autormi. Často sú ale títo autori neskúsení a ich schopnosti 

stačia na písanie jednoduchších článkov. Ak ide o náročnejšie texty alebo články, cena za 

prácu ide rapídne hore. Skúsených autorov je menej a trvá dlhšie nájsť vhodného 

kandidáta. Často si môžu prácu vyberať. 

 

3.3.3 Vyjednávacia sila zákazníkov 

Firma má 2 druhy zákazníkov. Jedným sú čitatelia, ktorí web navštevujú a druhou 

kategóriou sú klienti, ktorým predáva reklamný priestor.  

Na trhu je množstvo webov a často veľmi podobných. Preto musí firma dbať na to aby 

ponúkala kvalitu a obsah, ktorý jej publikum zaujíma. Musí si svojich čitateľov udržiavať 

pretože môže veľmi rýchlo začať sledovať nejaký iný web. Snaží sa neustále sledovať 

trendy a aktuálne dianie. Pozoruje, na ktorý obsah čitatelia reagujú lepšie a na ktorý 

horšie. Na základe toho následne vyberá témy pre ďalšiu tvorbu. Dáva si záležať na tom 

aby svoje publikum nestratila ale skôr ho udržovala a ďalej rozširovala.  

 

Druhú kategóriu zákazníkov tvoria klienti, ktorým firma predáva reklamný priestor. Tu 

má firma nevýhodu, pretože nepatrí pod žiaden mediálny dom a tak má problém naberať 

priamych klientov. Klienti si vyberajú radšej komplexné riešenia u mediálnych agentúr 

ako u samostatných weboch. Na druhej strane ale firma predáva reklamný priestor 

reklamným platformám, ktoré fungujú ako prostredník medzi webmi a tými, ktorí majú 

o reklamu záujem. Tieto platformy majú o reklamný priestor firmy záujem a firma si 

vyberá, ktorú platformu na svoj web pustí. Vyberá si podľa typu reklamy, ktorú chce 

platforma zobrazovať, podľa výkonu a podľa ceny.  
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3.3.4 Substituty 

V odvetví, v ktorom sa firma pohybuje, je veľmi jednoduché vytvoriť substituty. Vytvoriť 

web s podobným obsahom aký tvoria weby firmy je možné spraviť úplne jednoducho a 

táto hrozba je vysoká. To je ale iba jeden krok. Firma má weby, ktoré majú pomerne 

veľkú fanúšikovskú základňu a teraz je dosť náročné si vybudovať tak veľké publikum. 

A ešte ťažšie je zaistiť to, aby boli nové weby ziskové. S nízkou návštevnosťou si reklamu 

žiaden partner nekúpi a automatické platformy začínajú zarábať až pri pomerne vysokých 

denných návštevnostiach. Bolo by drahé niečo podobné stavať od nuly a je otázne ako 

dlho by trvalo to dostať na podobnú úroveň.  

 

3.3.5 Konkurencia v odvetví 

Konkurencia v tomto odvetví je pomerne vysoká. Webov je veľa, venujú sa podobným 

témam a často sa im oblasti záujmov prekrývajú. Čím ďalej tým je menej špecifických 

webov, ktoré sa venujú konkrétnej téme. Väčšinou sa aj tak začnú zaoberať ďalšími 

témami aby zvyšovali svoj zásah a návštevnosti. 

To čo weby od seba odlišuje je práve kreativita a kvalita v tvorbe obsahu a jeho 

komunikácia voči publiku. A to ako na webe, tak aj ja sociálnych sieťach, ktoré sú v 

tomto možno ešte dôležitejšie ako web. 

Pravidlom ale nie je, že kvalitnejší alebo odbornejší obsah sa rovná úspešnejší web, práve 

naopak. Dnes v dobe virálnych magazínov väčšina spoločností hrá na návštevnosť a tak 

aj na úkor kvality radšej tvoria jednoduchšie kombinovateľný obsah aby zasiahli viac ľudí 
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3.4 Model 7s 

Analýza pomocou modelu 7s sleduje interné faktory, ktoré ovplyvňujú firmu. Hodnotí 

kritické faktory úspechu sledovanej firmy. 

 

3.4.1 Stratégia 

Dlhodobým zámerom firmy je ponúkať kvalitný obsah, ktorý má za úlohu zabávať a 

vzdelávať. Chce si neustále udržiavať kvalitu a svojim zákazníkom ponúkať nové a 

zaujímavé informácie.   

Čo sa týka konkrétne webu ZaujimavySvet.sk, tam sa snaží web výrazne venovať témam 

cestovanie, ekológia a poukazovať na zaujímavé ľudské príbehy a úspechy. Obohacovať 

svoje cieľové publikum aktuálnymi informáciami ale zároveň poukazovať na dôležité 

udalosti z histórie. Celý koncept je ladený pozitívne a chce nabádať ľudí aby cestovali, 

spoznávali, učili sa, experimentovali a tvorili lepší svet. 

 

3.4.2 Štruktúra 

Organizačná štruktúra vo firme je veľmi jednoduchá. Na riadení sa podieľajú dvaja 

zakladatelia, tým som ja a môj kolega. Ďalej firma spolupracuje externe so serverovým 

adminom, správcami sociálnych sietí a autormi obsahu. Obaja máme viac menej podobné 

zodpovednosti a rozhodnutia v rámci firmy robíme spoločné. Ja sa ale viac venujem 

organizovaniu autorov a tvorby obsahu a môj kolega technickej stránke a komunikácii s 

partnermi 

 

3.4.3 Systémy riadenia 

Firma nedisponuje žiadnym komplexným systémom riadenia. Ten nie je potreba pretože 

firma je malá.   
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Na správu a riadenie obsahu firma využíva redakčný systém Wordpress, ktorý umožňuje 

pridávať obsah na web a spravovať autorov. Na komunikáciu s autormi firma používa 

aplikáciu Slack.   

Ďalej používa niekoľko služieb, ktoré uľahčujú sledovanie návštevnosti a správu 

sociálnych sietí a riadenie. Napríklad: Google Analytic, Later, Trello, Google Adsense, 

atď. 

 

3.4.4 Štýl riadenia 

Vzhľadom k tomu, že firma je skutočne malá a na tvorbe sa podieľa zopár ľudí, je štýl 

riadenia jednoduchý. Manažment, ktorý tvoria dvaja zakladatelia, sa venuje všetkým 

činnostiam spojeným s chodom firmy. Sleduje trendy, tvorí stratégie, spravuje 

a kontroluje autorov, vytvára zadania, komunikuje s partnermi, testuje a mnoho ďalšieho, 

čo je s chodom spojené.  

Riadenie autorov prebieha pomocou aplikácie SLACK, kde manažment s autormi 

komunikuje. Posiela im zadania, komunikuje zmeny a novinky alebo sa baví  o nápadoch. 

Autori majú možnosť sa vyjadrovať k nastaveniu stratégie a tvorbe obsahu, môžu 

prispievať vlastnými nápadmi. Firma sa snaží s každým autorom dohodnúť na 

podmienkach spolupráce podľa jeho potrieb a možností.  

 

3.4.5 Spolupracovníci 

Našimi spolupracovníkmi sú hlavne externí autori, ktorí majú za úlohu tvoriť obsah pre 

weby a sociálne siete. Často to nie sú profesionáli ale skôr mladí ľudia, ktorí si chcú popri 

škole privyrobiť a priučiť sa tomu ako taký online projekt funguje alebo ako sa robí 

copywriting. 

O chode firmy autori nerozhodujú ale majú možnosť podieľať sa na obsahovej stratégii 

a prichádzať s nápadmi na obsah, ktorý by mohol byť pre publikum zaujímavý.  
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3.4.6 Schopnosti 

Tým, že webu už existujú dlhšiu dobu prešla si firma rôznymi obdobiami. Jej výhodou je 

to, že aktívne sleduje ako sa správajú najväčší hráči internetu – Google a Facebook. Vie 

následne rýchlo reagovať na zmeny, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť chod webov a 

využiť to ako výhodu.   

 

Na začiatku všetky články a posty tvorili my a preto máme dostatok skúseností s 

obsahom, ktoré sa snažíme v čo najväčšej miere odovzdať každému nášmu novému 

autorovi. Pravidelne spolu komunikujeme snažíme sa zdieľať si novinky a tipy, ktoré by 

mohli uľahčiť prácu, či zvýšiť kvalitu. 

 

3.4.7 Zdieľané hodnoty 

Hodnoty ktoré firma zdieľa sú hlavne zábava a vzdelávanie. Snaží sa ľuďom ponúkať 

nové aktuálne informácie, vyčariť úsmev na tvári ale tiež ich vzdelávať, motivovať k 

činnostiam a užívať si.   

Snaží sa ľuďom ukázať svet a zároveň ich popichovať k tomu aby ho chceli objavovať aj 

na vlastnej koži. Taktiež venujeme pozornosť ekológii a chceli by sme čitateľov nabádať 

k zodpovednejšiemu prístupu k prírode a poukazovať na to, že aj jednotlivec môže 

svojimi činmi ovplyvniť okolie. 

 

 

 

 

 

 



43 

 

3.5 SWOT analýza 

V nasledujúcej časti sa budem venovať SWOT analýze. Tou sa budem snažiť určiť silné 

a slabé stránky spoločnosti a tiež príležitosti, kde sa môže zlepšiť alebo aké hrozby by sa 

mohli vyskytnúť a ohroziť tak firmu. 

 

Obrázok 6: SWOT analýza (Zdroj Wikimedia.com) 

 

3.5.1 Silné stránky 

• Známy brand 

Jednou zo silných stránok je jednoznačné to, že weby existujú už niekoľko rokov a za ten 

čas si stihli vybudovať značku. ZaujimavySvet.sk vizuálne vystupuje ako na webe tak na 

sociálnych sieťach jednotne a má výrazné jednoducho zapamätateľné grafické 

spracovanie. Je zameraný pomerne široko ale publikum vie, aký obsah tam nájde, preto 

ho pravidelne navštevujú. 
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• Veľká fanúšikovská základňa 

Vďaka tomu, že už sú weby na trhu niekoľko rokov, stihli si za ten čas vybudovať veľkú 

fanúšikovskú základňu hlavne na sociálnych sieťach. ZS má na na svojej FB stránke viac 

ako 168 tisíc fanúšikov a na Instagrame ich má viac ako 35 tisíc. Vďaka tomu dokáže 

svoje publikum jednoducho osloviť a komunikovať s ním. Toto publikum zároveň môže 

použiť aj pri vzniku nových projektov a presmerovať ho tam.  

 

• Aktívny prístup a rýchle reakcie na zmeny  

K silným stránkam určite patrí aj neustála aktivita a rýchle reakcia, čo sa týka zmeny 

algoritmov sociálnych sietí ale aj obsahovej tvorby. Weby sú aktívne denne a snažia sa 

ponúkať nový obsah rovnomerne počas celého dňa. Ak sa náhodou stane nejaká 

významná udalosť, autori sa snažia čo najrýchlejšie to spracovať a ponúknuť to publiku.  

 

• Sloboda a samostatnosť 

Na Slovenskom resp. aj Českom trhu je väčšina väčších webov, podobných našim, pod 

nejakou väčšou firmou. Mediálne domy dnes skupujú nie len klasické magazíny ale aj 

rôzne zaujímavé weby, ktoré tvoria obsah na dennej báze. My zatiaľ nepatríme pod žiaden 

a preto máme v rozhodovaní o tom, čo sa u nás deje voľnú ruku. Weby, ktoré takýmto 

spôsobom získajú partnera sú často obmedzované a musia sa riadiť tým, čo určuje veľký 

brat. Často sa potom stáva, že weby ako taký úplne stratí svoj pôvodný zámer a pôvodní 

majitelia stratia motiváciu na ňom pracovať. 

 

• Ľahko konzumovateľný a dostupný obsah 

Oba naše weby sa snažia publiku dodávať kvalitný ale zároveň ľahko konzumovateľný 

obsah. Dnes ľudia nechcú čítať dlhé články. Čiastočne je to lenivosť a na druhej strane 

uponáhľaná doby, kedy ľudia nemajú čas. Preto volíme taktiku kratšieho obsahu, ktorý 

ľuďom nezaberie toľko času. Často využívame obsah v podobe obrázkov, ktoré sú 

vizuálne príjemné a dá sa cez nich doručiť informácia. Tento obsah je ale určený pre 

jednoduchšie publikum na sociálnych sieťach.  
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• Silné postavenie webu vo vyhľadávači a skúsenosti so SEO 

Web ZaujimavySvet.sk je pomerne veľký autoritatívny web. Čo laicky v preklade 

znamená, že ho má Google rád a ak sa píšu články správne, zobrazujú sa vo vyhľadávaní 

na vysokých pozíciách. Tieto články privádzajú návštevnosť z vyhľadávania, ktorá je 

oveľa kvalitnejšia a rentabilnejšia ako tá zo sociálnych sietí. V podstate sa k článkom 

dostávajú práve tí ľudia, ktorí danú tému vyhľadávajú. Kdežto na sociálnych sieťach 

články ľuďom weby podsúvajú aj keď nie je isté, či má človek o danú tému záujem.  

Manažment ma so SEO (Search Engine Optimalization – technika ako tvoriť web 

a články tak, aby sa vo vyhľadávaní dostali na čo najvyššie pozície) bohaté skúsenosti zo 

zahraničia ale aj na lokálnom trhu. Dokáže tak pracovať s obsahom pre vyhľadávače 

a môže sa v tom angažovať viac. 

 

3.5.2 Slabé stránky 

 

• Závislosť na malom počte zdrojov príjmov  

Web funguje na automatických reklamných platformách, ktoré vypĺňajú reklamný 

priestor. Reklamného priestoru je ale omnoho viac ako dokážu platformy vyplniť. Tento 

priestor zostáva neobsadený a firma prichádza o jeho potenciál. Priamy predaj 

reklamného priestoru konkrétnym firmám alebo využitie iných zdrojov príjmu je iba 

občasný. Má tiež k dispozícii aj iné formy reklamného priestoru, ktorý stávajúci partneri 

nevedia vyplniť alebo s ním nepracujú.  

 

• Neskúsení autori  

Ďalšou slabinou je to, že aj napriek dostatočnému záujmu o tvorbu pre naše weby, sú títo 

ľudia často nekvalifikovaní. Firma musí zvyšovať cenu za prácu aby oslovila 

skúsenejších autorov alebo vynaložiť čas a peniaze na to aby nových autorov adekvátne 

zaškolila.  
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• Nedostatočne plánovanie a organizovanie 

Problémom je, že manažment firmy reálne nemá skúsenosti s riadením a učí sa za 

pochodu. Snaží sa prichádzať s novými nápadmi ale proces plánovania a rozdeľovania 

úloh je často problém. Neexistuje nejaká štandardizovaná forma akou to firma robí. 

Jednoducho niekoho niečo napadne a začne sa na tom pracovať bez hlbšej analýzy alebo 

plánovania času a práce. To všetko spomaľuje rast firmy.  

 

• Nedostatočne riadená obsahová stratégia (z dlhodobého hľadiska) 

Firma má mnoho formátov osahu, o ktorých vie, že fungujú a fungovať ešte nejakú dobu 

budú. Problém je ale v tom, že nemá tak úplne nastavenú dlhodobú stratégiu pri tvorbe 

obsahu. Nápady a plány pre konkrétne kategórie na webe len ťažkopádne prenáša do 

praxe. Dôvodom je čiastočne aj nedostatočné plánovanie spomínané pred chvíľou ale aj 

nezodpovedný prístup manažmentu. Rýchlo sa preskakuje z úlohy na úlohu a nemá 

určený jasný cieľ.  

3.5.3 Príležitosti 

• Vybudovanie špecifickejšieho publika 

Na jednej strane vidím ako príležitosť vybudovanie publika, ktoré zaujíma cestovanie 

a na druhej to, ktoré prichádza k článkom z vyhľadávania. Spojenie týchto dvoch 

faktorov by mohlo priniesť firme nové možnosti ako obsah monetizovať. Čím užšie 

publikum, tým jednoduchšie je ponúknuť tie správne produkty o ktoré by mohlo mať 

záujem.  

 

• Nové zdroje príjmov 

S novou obsahovou stratégiou by bolo možné využiť nové zdroje príjmov. Firma by 

mohla ponúkať PR články, kampane na mieru, affiliate programy. Tieto zdroje príjmov 

čiastočne využíva aj teraz ale len veľmi výnimočne. S vyčlenením cestovateľského 

publika by mohla vytvoriť atraktívne prostredie pre natívne kampane a osloviť nových 

partnerov. Taktiež vidím veľký potenciál v affiliate programoch, kde firmy ponúkajú 

províziu z predaja, ak človek nakúpi produkt alebo službu v našom článku.  Bolo by 
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možné prirodzene ponúkať letenky, dovolenky, pobyty, cestovné poistenie ale ja bežné 

produkty, ktoré majú súvis s cestovaním.   

 

• Tvorba vlastných produktov 

Firma by tiež vymedzením nového publika tvoriť vlastné produkty. S cestovaním by 

mohli súvisieť knihy - cestovateľské príručky, cestopisy alebo rôzne praktické tipy pre 

cestovateľov. Toto by mohlo byť ďalším zdrojom príjmov pre firmu.  

 

• Spolupráce s blogermi a youtubermi 

Čo sa týka webu ZaujimavySvet.sk vidím príležitosť v spoluprácach s cestovateľmi alebo 

fotografmi. Oni by nám ponúkli unikátny obsah v podobe tipov pre cestovateľov z ich 

ciest, rozhovorov alebo zdieľaní svojich zaujímavých príbehov a skúseností. Fotografi by 

mohli ponúknuť nášmu  

publiku fotografie zo zaujímavých miest alebo udalostí. My by sme im na oplátku ponúkli 

promo, finančnú odmenu alebo by sme vymysleli iný spôsob ako by to mohlo byť 

výhodné pre obe strany. Taktiež by sme mohli niekoho na naše náklady vyslať na 

konkrétne miesto aby o ňom spravil reportáž a priblížil ho tak nášmu publiku. Odovzdal 

užitočné rady a tipy, ktoré by ostatným pred cestou mohli pomôcť. 

 

3.5.4 Hrozby 

• Zrušenie sociálnych profilov  

Toto je jedna z najväčších hrozieb, ktoré by mohli mať na firmu katastrofický dopad. Pri 

porušení zásad používania sa môže stať, že vám sociálna sieť vymaže profil, to by pre 

firmu bola veľká rana na hrane bankrotu. Najhoršie však je, že ka nejakú chybu urobíte, 

dostanete upozornenie, to ale nevraví o tom, čo ste vlastne spravili zle, resp. akú zásadu 

ste porušili. Spoločnosť Facebook k tomu pristupuje ľahostajne a na podpore vám nikto 

neodpovie, preto nemáme žiadnu možnosť ako sa dožadovať nejakej rady alebo 

vysvetlenia, prečo dostávate obmedzenia. 
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• Odstrihnutie od reklamných partnerov  

Toto je druhá z najvážnejších hrozieb. Ak by firmu odstrihla niektorá z platforiem, príde 

o veľkú časť príjmov, na ktorých je závislý chod. Ak príde nejaké upozornene o porušení 

zásad používania, snaží sa firma problém čo najrýchlejšie riešiť. Zároveň kladie dôraz na 

to aby boli autori dostatočne oboznámený s tým, čo sa písať môže a čo nie. Ak by sa niečo 

také stalo, existujú nejaké alternatívy ale určite by to vo veľkej miere obmedzilo príjmy 

a musela by urýchlene hľadať ďalšie zdroje príjmov. 

 

• Nedostatok kvalitných autorov 

Autori, ktorí majú o prácu záujem s písaním nemajú dostatok skúseností a často je 

problém v tom, že nevedia dostatočne pracovať so zdrojmi. Písanie textov pre 

vyhľadávače je náročnejšie ako písanie článkov pre sociálne site. Autor musí mať určité 

teoretické znalosti a skúseností s tým, ako také články písať. Týchto autorov je na trhu 

menej a sú citeľne drahší.   

 

 

3.6 Analýza webu a publika 

V tejto analýze sa bližšie pozriem na web ZaujimavySvet.sk, štruktúru jeho obsahu 

a publikum. Vďaka zodpovedaniu na niekoľko dôležitých otázok týkajúcich sa webu by 

malo byť jasné, či má zmysle o projekte uvažovať.  

 

3.6.1 Aké je zameranie webu? 

Celé smerovanie webu je pomerne všeobecné. Web ma hlavné témy, ktorými sú 

Cestovanie, Ľudia a Ekológia. Témy Cestovanie a Ekológia sú z pomenovania viacmenej 

jasné. Téma ľudia je asi najširšie zameraná. Venuje sa zaujímavostiam z rôznych oblastí, 

histórii, významným osobnostiam moderného sveta ale aj minulosti, zaujímavým 

ľudským príbehom a podobne.  



49 

 

3.6.2 Ako vyzerá proces tvorby obsahu? 

Obsah webu tvoria externí autori a šéfredaktor. Autori si vo veľkej miere hľadajú témy 

na spracovanie sami a majú voľnú ruku v tom, čo píšu, ak to je možné zaradiť do jednej 

z kategórii. Niekedy sa ale stáva, že autori vyberajú témy, ktoré pre čitateľov nie sú 

zaujímavé a články nemajú odozvu. Do výberu tém čiastočne zasahuje aj šéfredaktor ak 

vidí, že autori majú problém s hľadaním atraktívnych tém.  

Počas tvorby obsahu absentujú jasnejšie nastavené pravidlá pre výber článkov a spôsob 

spracovania. To všetko sa potom odráža na návštevnosti a eventuálne na príjmoch 

z reklám.  

 

3.6.3 Je na webe priestor pre zlepšenie? 

Ak beriem do úvahy obsah, tak určite áno. Tým, že sú témy široko zamerané a neexistuje 

dostatočne jasné nastavenie stratégie pri tvorbe obsahu, a procesu spracovania, pôsobí 

niekedy celý web chaoticky. Čitatelia môžu byť zmätení a nevedia čo presne od webu 

očakávať.   

 

3.6.4 Kto tvorí publikum webu?  

Publikum webu tvorí 56% mužov a 44% žien. Čitatelia sú hlavne mladí ľudia vo veku 

25-34 rokov, táto skupina tvorí viac než 60% celkového publika. Podľa štatistiky, ktorá 

sleduje zákaznícky potenciál je najväčšia skupina so záujmom o cestovanie.  

 

3.6.5 Ako sa čitatelia dostávajú k článkom? 

Z analytického nástroja, ktorý firma používa je jasné, že najviac ľudí príde na web zo 

sociálnych sietí Facebook a Instagram. Tam firma vlastní profily prislúchajúce k webu. 

Až 83% návštev príde zo sociálnych sietí. Na druhom mieste sa umiestnila návštevnosť 

z vyhľadávania, ktorá má hodnotu 11,2%. Zvyšok návštev príde na web priamo alebo 

z iných zdrojov. 



50 

 

 

3.6.6 Ako sa toto publikum monetizuje?  

Firma má na webe príjmy z reklám a to v rôznych formách. Väčšinu príjmov tvoria 

reklamy z automatických reklamných platforiem. Tie majú pridelený priestor na webe 

a samé ho vypĺňajú podľa nich vhodnými reklamami. Ďalšie príjmy tvoria príležitostné 

spolupráce s partnermi a predaj PR článkov.  

Keďže firma má nejaké malé percento návštevnosti z vyhľadávania testuje aj nové zdroje 

príjmov. Ide o umiestnenie prirodzenej reklamy priamo súvisiacej s článkom. Väčšinou 

ide o produkt alebo službu súvisiacou s hlavnou témou článku. Pre lepšiu predstavu 

uvádzam príklad: V článku o Barcelone je umiestnená reklama na nákup akciových 

leteniek do Barcelony alebo ubytovania v Barcelone. Za to, že sa človek z článku dostane 

k produktu alebo službe a nakúpi, má firma percentuálny podiel.  

 

3.7 Zhodnotenie analýz 

Zhodnotenie SLEPT analýzy 

Vonkajších faktorov, ktoré firmu ovplyvňujú je rozhodne množstvo. Z mojej analýzy ale 

súdim, že je viac faktorov, ktoré majú na firmu pozitívny vplyv.  

Sociálne faktory ukázali, že má veľké potenciálne publikum, ktoré má o obsah webov 

záujem a dostatok pracovnej sily. 

Legislatívne faktory ukázali, že regulácii online prostredia sa venuje čoraz väčšia 

pozornosť ale nie je to nič, čo by malo firmu existenčne ohroziť. Ak sa správne 

a dostatočne včas k zmenám postaví, nebude problém ich riešiť a aplikovať.  

Aj napriek tomu, že Ekonomické faktory ukazujú, že média prechádzajú akousi krízou 

a tento svet ovládajú veľkí hráči, firma sa snaží držať krok a snaží sa aktívne pristupovať 

k alternatívnym zdrojom príjmov. Nevylučuje ale, že by sa mohla za obojstranne 

výhodných podmienok spojiť aj s väčším hráčom aby zlepšila svoju pozíciu na trhu. Toto 

ale nie je momentálne nutné.  

Politické faktory pozitívne vplývajú na chod firmy a to preto, že ponúkajú webom 

priestor sa vyjadrovať alebo svojmu publiku ponúkať nové informácie o zmenách. Na 
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webe zHumor.sk prostredníctvom humor a na webe ZaujímavýSvet.sk v oblasti ekológie 

a cestovania.  

Z analýzy technologických faktorov jednoznačne vyplýva, že pokrok je pre firmu 

pozitívny. Má efektívnejší prístup k svojmu publiku, umožňuje lepšie pracovať s autormi 

ale aj klientmi.  

 

Zhodnotenie Porterovej analýzy 

Z analýzy vyplýva, že bariéry vstupu novej konkurencie sú síce nízke ale je problém sa 

pretlačiť a získať si dostatočne veľké publikum. Konkurenčných webov je mnoho 

a neustále sa firma musí venovať zdokonaľovaniu svojho obsahu, stratégie a komunikácie 

s publikom.  

Hlavne pre veľkých hráčov na trhu je pomerne jednoduché vytvoriť substituty a preto 

musí firma sledovať konkurenciu a trendy v odvetví. Neustále sa prispôsobovať publiku, 

konkurentom ale aj platformám, ktoré využíva.  

Vyjednávacia sila dodávateľov nie je vysoká a firma má vždy prístup k autorom, ktorí 

dodávajú obsah na weby. Vyjednávacia sila u zákazníkov je ale vysoká a pri pochybení 

a bez neustáleho dozoru nad kvalitou, aktuálnosťou a správnosťou obsahu, by mohlo 

publikum veľmi rýchle prejsť ku konkurencii.  

 

Zhodnotenie SWOT analýzy 

Z analýzy vyplýva, že firma sa v rámci webu ZaujímavýSvet.sk má priestor zlepšovať. 

Hrozby, ktoré by mohli ohroziť existenciu webu alebo firmy samozrejme existujú ale sú 

len veľmi málo pravdepodobné. Problém, ktorý by mohol ohroziť projekt sú autori. Ak 

sa k tomu ale firma správne postaví a dostatočne sa na to pripraví, určite dokáže nájsť 

vhodných autorov. 

Má dostatok priestoru na zlepšovanie ako webu samotného, tak aj procesov vo firme. 

Firma má na čom pracovať a bola by škoda nevyužiť to. Previesť svoje doterajšie 

vedomosti a skúsenosti do praxe za účelom navýšenia príjmov, naučiť sa nové veci 

a zlepšiť procesy vo firme. Bude mať možnosť jednoduchšie prenášať nové idey do praxe 

a efektívnejšie pracovať so zdrojmi.  
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Zhodnotenie analýzy webu a publika 

V odpovedí na otázky položené v analýze je zrejmé, že na webe ale aj na práci s publikom 

je čo zlepšovať. Veľký potenciál firma vidí práve v návštevnosti z vyhľadávania, ktorá je 

rentabilnejšia. Z vyhľadávania prúdia ľudia, ktorí hľadajú práve informácie, ktoré 

v danom článku sú.  

Toto publikum by umožnilo využiť vyššie spomínaný zdroj príjmu, ktorý ponúka 

čitateľovi presne cielenú reklamu na základe témy článku. Vďaka testom firma vie, že to 

funguje a myslí si, že pri správnom nastavení a prístupe by mohli tieto reklamy tvoriť 

pravidelný príjem.  

V analýze je spomenuté že publikum tvoria ľudia od 25 do 34 rokov a najväčšia časť 

zákazníckeho segmentu má záujem o cestovanie a služby s ním spojené. Taktiež na webe 

už existuje kategória zameraná na cestovanie. Preto považujem za veľmi vhodné venovať 

tomu pozornosť a uvažovať nad projektom spojeným práve s týmito faktormi.  

 

Celkové zhodnotenie 

Pri pohľade na jednotlivé analýzy je jasné, že firma má určite priestor a skúsenosti na to 

aby svoje podnikanie posunula zasa o krok ďalej. Ako vhodný krok by bolo určite 

podpora webu ZaujimavySvet.sk. Ten má potenciál lepšie pracovať s obsahom, 

reklamným priestorom aj ľuďmi. To by firme mohlo priniesť nové skúsenosti, procesy 

a hlavne príjmy.  

Výhodou je, že je zabehnutý a má už aktívnu základňu čitateľov. Zamerať by sa firma 

mala teda hlavne na to aby s týmito čitateľmi vedeli lepšie pracovať ale zároveň bude 

výhodou, keď privedie nových čitateľov. V poslednej analýze, ktorá sa venovala práve 

webu vyplynulo, že by firma mala venovať svoju pozornosť práve cestovateľskému 

prostrediu. Dôvodom je to, že má základ, cestovanie je trendy a existujú dostupné 

možnosti ako túto cieľovú skupinu monetoizovať. 
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3.8 Popis plánovaného projektu 

Plánovaný projekt sa bude týkať webu ZaujimavySvet.sk, ktorého obsah a smerovanie 

som naznačil v popise firmy. Tento web je aktívny, každý deň produkuje nový obsah a má 

stabilné publikum. Firma sa rozhodla, že je načase ho skúsiť posunúť o čosi ďalej 

a nestagnovať na mieste.  

 

3.8.1 Prečo firma o projekte uvažuje 

O projekte firma uvažuje z dôvodu, že pred nedávnom prebiehali práce na webe 

zHumor.sk, ktorý dostal nový web, rebranding a podporovala sa tvorba nového obsahu. 

Tieto činnosti už ukončila a web je v udržiavacej fáze. Preto vznikol priestor pre niečo 

nové.  

Firma uvažovala niekoľko alternatív a nakoniec sa rozhodla skúsiť vytvoriť novú 

obsahovú stratégiu pre web ZaujímavýSvet.sk, ktorá sa bude venovať kategórii 

Cestovanie. Chcela by vytvoriť nový prístup k tvorbe obsahu v tejto kategórii a prilákať 

tak viac cestovateľského publika. Zároveň ponúknuť kvalitný, aktuálny a užitočný obsah 

pre ľudí, ktorí cestujú alebo by chceli cestovať.  

3.8.2 Čo od toho firma očakáva 

Výsledkom projektu by mala byť komplexná obsahová stratégia pre naplnenie 

a pravidelnú tvorbu kategórie Cestovanie. Obsah bude prevažne zameraný na publikum, 

ktoré prichádza na web z vyhľadávania (z vyhľadávača Google), ktoré je viac cielené. 

Očakáva, že nová obsahová stratégia priláka nové publikum a zároveň dá priestor novým 

spôsobom monetizáce tohto publiku.  
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4 NÁVRHY RIEŠENIA A PRÍNOSY NÁVRHOV 

RIEŠENIA 

 

4.1 Popis projektu 

Z výsledkov predošlých analýz v analytickej časti je jasné, že firma má čo zlepšovať. Po 

ukončení projektu pre web zHumor.sk vznikol priestor a čas začať pracovať na zlepšení 

niektorej z iných oblastí. Firma sa rozhodla, že v tomto prípade zapracuje na webe 

ZaujimavySvet.sk a chce zlepšiť proces tvorby obsahu. Hlavnou úlohou projektu bude 

vytvoriť obsahovú stratégiu, ktorá by mala viesť k niekoľkým prínosom pre firmu.  

 

Očakávané prínosy: 

• Zvýšenie počtu návštev z vyhľadávania 

• Vymedzenie publika so záujmom o cestovanie 

• Zlepšenie celkovej sily webu vo vyhľadávači Google 

• Vznik nového reklamného priestoru 

• Možnosť využitia nových zdrojov príjmov 

• Zlepšenie procesov pri tvorbe obsahu 

• Kvalitnejší obsah 
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4.2 Identifikačná listina 

Identifikačná listina je základným dokumentom, ktorý by mal obsahovať takmer každý 

projekt a preto bude súčasťou aj môjho návrhu. Obsahuje základné údaje o plánovanom 

projekte.  

 

Názov projektu: Návrh obsahovej stratégie pre web ZaujimavySvet.sk 

Cieľ projektu: Vytvorenie obsahovej stratégie pre web ZaujimavySvet.sk so zameraním 

na návštevnosť z vyhľadávania a zvýšenie počtu návštev z vyhľadávania na 100 000 

návštev mesačne do 31. Mája. 2019 

Plánovaný termín zahájenia: 1.6.2019 

Plánovaný termín ukončenia: 31.5.2020 

Plánované náklady: 12 102€ 

Míľniky projektu:  

Dokončenie prípravnej fázy (1.7.2019) 

Prekročenie hranice 60 000 návštev mesačne (1.9.2019) 

Prekročenie hranice 70 000 návštev mesačne (1.11.2019) 

Prekročenie hranice 80 000 návštev mesačne (1.1.2020) 

Prekročenie hranice 90 000 návštev mesačne (1.3.2020) 

Vytvorenie obsahovej stratégie a dosiahnutie cieľa (31.5.2020) 

Projektový tím: 

Projektový manažér 

Analytik 

Šéfredaktor 

Marketér 

Autori 

Zadávateľ projektu: 2sessions s.r.o. 
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4.3 Logický rámec  

V tejto časti práce je vypracovaný logický rámec, ktorý slúži ako pomôcke pre stanovenie 

základných parametrov projektu.  
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Tabulka 1:Vypracovaný logický rámec (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Popis Objektívne overiteľné ukazateľe Spôsob overenia Predpoklady
1. zvýšenie celkovej 

návštevnosti  
1. vyšš í počet návštev o 10%

1. analytický nástroj Google 

Analytics

2. minimálne dvojnásobná veľkosť publ ika  

so záujmom o cestovanie

2. analytický nástroj Google 

Analytics

2.2 zvýšenie interakcie s  článkami  v kategóri i  

cestovanie o 15%

2.1 analytický nástroj Google 

Analytics , Facebook š tatis tiky a  

Instagram štatis tiky

3. články sa  umiestnia  vo vyhľadávači  do 

mes iaca  a  zároveň do top 500 najlepš ích na 

daný výraz

3. analytický nástroj na  

s ledovanie pozíci i  vo vyhľadávači  

Google

3.1 zlepšenie pozíci i  už publ ikovaných 

clánkov minimálne o 2 pozície

3.1 analytický nástroj na  

s ledovanie pozíci i  vo vyhľadávači  

Google

4. možnosť využi tia  nových 

zdrojov príjmov
4. zvýšenie príjmov fi rmy o 20%

4. príjmy z affi l iate kampaní, 

počet predaných PR článkov, iné 

reklamné kampane

5. minimálne 90% článkov bude napísaných 

včas

5. porovnanie napísaných článkov 

s  plánom

5.1 menej ako 20% článkov sa  bude vracať na  

opravu

5.1 analytický nástroj Google 

Analytics

efektivnejš í proces  tvroby 

obsahu

reklamný priestor bude 

atraktívny pre nových 

partnerov a  bude výkonnejš í 

dostatok skúsených autorov 

precízna analýza  kľúčových 

s lov a  pravidelná kontrola  

článkov

umiestnenie článkov na čo 

najlepš ích pozíciach

1. Vytvorená obsahová stratégia a dosiahnutý 

počet návštev z vyhľadávania 

1. Vyhotovený dokument a 

analytický nastroj Google Analytics

Prínosy

Cieľ 

1. Vytvorenie obsahovej 

stratégie pre web 

ZaujimavySvet.sk so zameraním 

na návštevnosť z vyhľadávania a 

zvýšenie počtu návštev z 

vyhľadávania na 100 000 

návštev mesačne do 31. Mája. 

2019

2. vymedzenie publ ika  so 

záujmom o cestovanie

3. Zlepšenie celkovkovej s i ly 

webu vo vyhľadávači  Google

5. zlepšenie procesov pri  

tvorbe obsahu
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1. Projektový tím a  tím autorov 1. Podpísané zmluvy 1. Zmluvy 1. výber vhodných autorov

2. Manuály pre tvorbu a  

zaškolenie

2. Skontrolovaný a  potvrdený dokument 

zodpovednou osobou

2. Dokument manuálu pre 

autorov

2. dostatočné skúsenosti  

človeka, ktorý dokument 

zostavuje

3. Konkrétny návrh 

obsahového plánu, zadaní a  

i ch vypracovanie

3. Zoznam tém pripravených na spracovanie
3. Dokument s  obsahovým 

plánom

3. precízne spravená analýza  

kľúčových s lov

4. Články umiestnené vo 

vyhľadávači  

4. 90% článkov sa  do 2 mes iacov umiestní vo 

vyhľadávači
4. Zoznam článkov so š tatis tikami  

4. zodovedný prís tup autorov 

a  editora  k tvorbe článkov

ZDROJE ČASOVÝ RÁMEC AKTIVÍT

1. výber vhodných kandidátov

2. človek skúsený v písaní 

článkov a  práci  s  autormi

2.  Vytvorenie manuálov a  

zaškolenie autorov
2. 40 člh 2. 9 dní

3. dostatočné skúsenosti  so 

Optimal izáciou článkov pre 

vyhľadávače

3.Tvorba obsahu 3. 600 člh 3. 217 dní
4. Tvorba zadaní a  ich 

priradenie autorom

4. Kontrola  článkov a  

umiestnenie reklamy
4. 210 člh 4. 140 dní

5. dodržiavanie dohodnutých 

podmienok zo s trany 

reklamných partnerov. 

5. Záverečná analýza, 

vytvornie obsahovej s tratégie 

a  ukončenie projketu

1. Zostavenie projektového 

tímu a  tímu autorov

Kľúčové 

činnosti

Výstupy

5. Aktívne reklamné 

plochy/jednotky

5. Podpísané zmluvy s  partnermi  a  vyplnenie 

všetkých dostupných plôch reklamou

5. Reklamné plochy/jednoty 

robrazujúce sa  v článkoch

5. efektívne využi tie 

reklamných plôch

1. 40 člh 1. 11 dní

5. 60člh 5. 10 dní
6. Spolupráca celého tímu a  

dôkladná analýza
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4.4 WBS – Work Breakdown Structure 

Tento prístup slúži k hierarchickému rozkladu jednotlivých činností. Rozdelenie činností 

na časti a pracovné balíky umožňuje prehľadnejšie sledovať aké činnosti, je počas trvania 

projektu potrebné vykonať.  

 

Kvôli tomu, že sa v priebehu projektu niektoré činnosti opakujú, nie sú tam úplne všetky 

a preto je v zátvorke za činnosťou počet opakovaní. Činnosť Tvorba obsahu sa  

v priebehu projektu opakuje až 10x, preto je v zátvorke (1-10) a činnosť Kontrola 

článkom a umiestnenie reklamy sa v priebehu projektu opakuje 3x. Toto číslo je tiež 

vyznačené v zátvorke. 
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Graf 1: Vypracovaná WBS (Zdroj: Vlastné spracovanie)
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4.5 RACI matica – matica zodpovednosti 

Táto matica slúži na priradenie zodpovedností k jednotlivým činnostiam. Každá činnosť 

má priradeného člena alebo členov tímu s určením vzťahu k tejto činnosti. V tabuľke sú 

použité tieto zodpovednosti a ich skratky. 

 

Responsible (R) – zodpovednosť za realizáciu danej úlohy 

Accountable (A) – zodpovednosť za výsledok danej úlohy 

Consulted (C) – zodpovednosť za poskytnutie dôležitej rady alebo konzultácie 

Informed (I) – ten, kto by mal byť o priebehu a rozhodnutiach v úlohe informovaný 

 

Nasledujúca tabuľka popisuje vzťahy jednotlivých členov tímu ku konkrétnym 

činnostiam. Dôležité ale je, že za člena tímu sú považovaní aj autori. To ale tak úplne nie 

je pravda. Nezúčastňujú sa priamo na projekte ale sú dôležitou súčasťou pre úspešné 

ukončenie projektu. Sú to externí autori a budú sa od nich články do projektu nakupovať.  
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Tabulka 2:RACI matica (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

V tabuľke sa znova nachádzajú opakujúce sa činnosti. Tie sú zrolované, aby bola tabuľka 

prehľadnejšia a krajšie. Činnosti pod nimi sú rovnaké ako v činnosti označenej číslom 

jedna a majú rovnako pridelené zodpovednosti.  

 

Název úkolu
Projektový 

manažér
Marketér Analtik Šéfredaktor Autori

Zostavenie proektového tímu a tímu autorov

   Zostavenie projektového tímu R,A

   Zostavenie tímu autorov C R,A

Prípravné práce

   Zaškolenie autorov I C R,A

   Vytvorenie štandardov pre vizuálnu podobu článkov I C R,A C

   Vytvorenie manuálov 

       Vytvorenie manuálu pre prácu so zdrojmi I R,A

       Vytvorenie manuálu pre písanie článku I C C R,A

Tvorba Obsahu 1

   Blok obsahu 1

      Analýza kľ. Slov 1 R,A

      Vytvorenie zadania 1 R,A

      Priradenie čl. autotom 1 R,A

      Napísanie čl. 1 A,C R

      Kontrola a doladenie čl. 1 C R,A

      Publikacia čl. 1 I R,A

   Blok Obsahu 2

   Blok Obsahu 3

   Blok Obsahu 4

   Blok Obsahu 5

   Blok Obsahu 6

   Blok Obsahu 7

   Blok Obsahu 8

   Blok Obsahu 9

   Blok Obsahu 10

Kontrola čl. (pozície) a umiestnenie reklamy

   Kontrola a umiestnenie reklamy 1

      Analýza pozícii 1 R,A

      Aktualizácia čl 1 I C R,A C

      Umiestnenie reklamy 1 I R,A C

   Kontrola a umiestnenie reklamy 2

   Kontrola a umiestnenie reklamy 3

Záverečná analýza a vyhodnotenie A R R R

Vypracovanie návrhov pre plánovanie a riadenie 

obsahu (obsahovéj stratégie)
A R R R

Dosiahnutie požadovanej návštevnosi a ukončenie 

projektu 
R,A
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4.6 Časová analýza 

Časová analýza je neoddeliteľnou súčasťou každého projektu. Obsahuje postupnosť 

prevedenia jednotlivých činností a ich dobu trvania. Realizácia projektu je vďaka 

časovému plánu prehľadnejšia a jasnejšia a je jednoduchšie vykonávať kontrolu. 

 

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam jednotlivých činností. Každá činnosť 

má priradenú predchádzajúcu činnosť, bez ktorej dokončenia sa aktuálna činnosť nemôže 

začať. Ďalej tabuľka obsahuje dobu trvania jednotlivých činností v dňoch a dátumy 

začiatku a konca.  
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Tabulka 3: Zoznam činností (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Opakujúce sa činnosti „Blok obsahu“ a „Kontrola a umiestnenie reklamy“ sú zobrazené 

iba raz aby to ušetrilo miesto. V skutočnosti sú pod nimi presne také isté činnosti ako sú 

zobrazené v tabuľke v prvej z činností. 
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4.6.1 Ganttov diagram 

Táto tabuľka taktiež slúži ako predloha pre zostavenie Ganttovho diagramu, ktorý je 

zobrazený na nasledujúcom obrázku v zjednodušenej forme. Ako aj v prípade tabuľky sú 

skryté činnosti, ktoré sa opakujú.  

 

Z obrázku nižšie je zrejme, že takmer všetky činnosti ležia na kritickej ceste. Činnosti 

ležiace na kritickej ceste majú nulovú rezervu. To znamená, že akékoľvek oneskorenie 

činnosti s nulovou rezervou, spôsobí oneskorenie celého projektu. Na vypočítanie 

hodnoty kritickej cesty som využil metódu CPM. Hodnotu vypočítame ako súčet 

všetkých dôb trvania činností, ktoré majú nulovú rezervu a teda ležia na kritickej ceste. 

Po sčítaní hodnôt z tabuľky je výsledok 257 dní.   
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Graf 2: Ganttov diagram s kritickou cestou (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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4.7 Analýza rizík  

 

Aby bolo možné efektívne previesť analýzu rizík, je potrebné si dôkladne určiť možné 

riziká, ktoré by mohli projekt ohroziť. Bude vytvorená podrobná tabuľka potenciálnych 

rizík, ktoré budú ohodnotené na základe pravdepodobnosti a dopadu rizika. Násobkom 

týchto dvoch veličín bude určená výsledná hodnota rizika.  

Táto časť bude venovaná rizikám, ktoré by mohli ohroziť priebeh a realizáciu projektu. 

Po podrobnom určení rizík a ich hodnôt budú navrhnuté také opatrenia, aby bolo 

dosiahnuté zníženie rizík.   

 

4.7.1 Ohodnotenie rizík  

 

V nasledujúcej tabuľke sú vypracované možné riziká, ktoré by mohli priebeh projektu 

ohroziť. Na základne dôkladného zváženia som každej hrozbe priradil scenár a hodnoty 

pravdepodobnosti a dopadu. Posledný stĺpec tabuľky označuje výslednú hodnotu rizika, 

ktorú sa budem snažiť neskôr znížiť. Pre výpočet hodnoty rizika je použitá skórovacia 

metóda. 

  

Pravdepodobnosť a dopad sú hodnotené na stupnici 1 – 10. Výsledná hodnota rizika sa 

pohybuje na stupnici 1 – 100. Tieto čísla budú vyjadrovať súčasnú hodnotu pred tým, než 

budú zavedené opatrenia na ich zníženie. 

 



68 

 

Tabulka 4: Zoznam hrozieb (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

 

 

 

 

 

ID Hrozba Scénar Pravdepodobnosť Dopad

Hodnota 

rizika 

PRED

1

Nedostatok kvalitných autorov
Nedostatok 

napísaných článkov
4 7 28

2

Aktualizácia vyhľadávacej 

platformy (Google)

Rozhodenie pozícii 

článkov vo 

vyhľadávaní

4 9 36

3
Nedostatočná kvalita článkov

Nezáujem čitateľov 

o články
4 7 28

4

Články sa nedostanú do 

vyhľadávania

Nízka návštevnosť 

článkov
5 6 30

5

Zrušenie sociálnych profilov
Pokles návštevnosti 

a príjmov
3 10 30

6
Zrušenie reklamnýh účtov

Nedostatok zdrojov 

na chod firmy
2 10 20

7 Porušenie autorských práv Pokuta 3 6 18

8
Zle umiestnené reklamy

Reklamy nebudú 

konvertovať 
7 6 42

9
Nedodanie článkov autormi Nedostatok obsahu 3 8 24

10 Výpadok serveru Pokles píjmov 2 9 18

11

Neaktuálne informácie v 

článkoch

Negatívne reakcie 

čitateľov - strata 

dôvery

8 7 56

12

Nesprávne zvolené kľúčové 

slová a frázy

Články sa 

neumiestna vo 

vyhľadávači 

3 8 24

13
Príliš veľa reklamy v článkoch 

Odlev verných 

čitateľov
4 7 28

14 Nedodržanie termínu niektorej 

z činností s nulovou rezervou

Oneskorenie celého 

projektu

6 6 36



69 

 

4.7.2 Mapa rizík  

Mapa rizík nám umožňuje pozrieť sa na riziká v grafe, ktorý je rozdelený do štyroch 

kvadrantov. Môžeme sa pozrieť v ktorej z častí sa riziko nachádza a určiť jeho závažnosť. 

 

Graf je rozdelený takto: 

 

Významné riziko Kritické riziko 

Bezvýznamné riziko Bežné riziko 

Graf 3: Mapa rizík (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Na nasledujúcom obrázku je mapa rizík s aktuálnymi hodnotami pravdepodobnosti 

a dopadu pred zavedením opatrení.  

 

Graf 4: Mapa rizík pred zavedením opatrení (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Z mapy rizík je viditeľné, že väčšina rizík sa nachádza k kvadrante označenom ako 

„Významné riziko“. Preto je dôležité zaviesť opatrenia, ktoré by znížili hodnoty dopadu 

a pravdepodobnosti.  
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4.7.3 Zníženie rizika návrhom opatrení 

V nasledujúcej tabuľke som sa snažil navrhnúť, také opatrenia, ktoré by znížili 

pravdepodobnosť, dopad alebo oboje a znížila sa tak celková hodnota rizika. Pre lepší 

pohľad na vec je ešte ďalej pavučinový graf. 

 

Tabulka 5: Opatrenie hrozieb (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Opatrenia Pravdepodobnosť Dopad
Hodnota rizika 

PO

1 Hľadanie autorov na viecerými 

spôsobmi
3 3 9

2
Pravidelné sledovanie novinkiek 

o platforme
4 5 20

3
Dôkladnejšia kontrola po 

napísaní článku
4 4 16

4
Dôkladná analýza kľ. Slov a 

tvorba zadania
3 4 12

5
Kontrola obsahu pred 

publikovaním na soc. Siete
2 10 20

6 Kontrola článkov šéfredaktrom 

pred umiestnením reklamy

1 10 10

7
Kontrola článku a jeho zdrojov 

pred publikovaním 
2 6 12

8
Pravidelné testovanie 

reklamných plôch a kontrola
4 3 12

9
Zmluvné pokuty pri nedodržaní 

dohodnutých podmienok 
2 8 16

10
SMS notifikácie pre rýchlejšiu 

reakciu Server Admina
2 4 8

11 Pravidelná kontrola článkov 4 7 28

12 Zaplatenie pokročilých nástrojov 

pre analýzu
2 8 16

13

Nastavenie obmedzení pre 

množstvo prietoru, ktorý v čl 

zaberajú reklamy. 

Umiestňovnaie prirodzene 

vyzerajúcich reklám

1 3 3

14
Priebežná kontrola dodržiavania 

harmonogramu
2 5 10
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4.7.4 Mapa rizík PO zavedení opatrení  

 

 

Graf 5: Mapa rizík po zavedení opatrení (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

V predošlej mape bolo viditeľné že väčšina rizík sa nachádzala v kvadrante s označením 

„Významné riziko“ a niekoľko v kvadrante „Kritické riziko“. Vďaka navrhnutým 

opatreniam sa podarilo úplne eliminovať kritické riziká a väčšinu presunúť do 

bezvýznamných rizík.  

 

V mape môžeme stále vidieť dosť významných rizík ale tieto riziká patria do kategórie, 

ktorú vie firma len veľmi ťažko ovplyvniť. Firma môže znížiť pravdepodobnosť ale 

dopad týchto udalostí by bol miestami až existenčný. Práve preto by mala týmto 

opatreniam venovať zvlášť pozornosť.  
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4.7.5 Pavučinový graf  

Tento graf slúži k tomu, aby bolo jasne viditeľné, čo sa stane ak sa zavedú opatrenia na 

zníženie rizika pri jednotlivých hrozbách. 

 

 

Graf 6: Pavučinový graf (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Z pavučinového grafu môžeme jasne vidieť, čo sa stalo s hodnotami rizík po zavedení 

opatrení. Výsledok grafu nám hovorí o tom aký by mali opatrenia vplyv na hodnotu 

rizika. V tomto prípade navrhnuté opatrenia pomohli efektívne znížiť hodnoty rizika a 

projekt bude čakať menej nepríjemností.  
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4.8 Náklady na projekt  

Náklady na plánovaný projekt sa skladajú z troch hlavných častí a to zo mzdových 

nákladov, nákladov na autorov (Obsah) a ostatných nákladov. Každá časť bude 

obsahovať odhad nákladov aj s popisom a vysvetlením.  

V celkových nákladoch nebudú započítané režijné náklady, ktoré súvisia s fungovaním 

webu ako takého. Medzi také náklady patria napríklad prenájom serverov, webhosting, 

server admin a podobne. Tieto náklady by firma mala aj keby sa na projekte nepracovalo, 

preto nebudú zohľadnené.  

 

4.8.1 Mzdové náklady 

Mzdové náklady budú tvoriť mzdy členov tímu, ktorí sú v projekte zahrnutí. Títo ľudia 

s firmou normálne spolupracujú a za svoju prácu dostávajú odmenu. Za čas strávený 

prácou na tomto projekte dostanú špeciálnu mzdu, ktorá nie je započítaná v ich 

štandardnej výplate s výnimkou projektového manažéra.  

Všetci členovia tímu majú odmenu za hodinu práce rovnakú na základe kvalifikovaného 

odhadu. Cena za hodinu práce členov tímu je 7€. Všetci členovia tímu s firmou 

spolupracujú ako samostatne zárobkovo činné osoby(živnostníci). Daňovú povinnosť ako 

aj odvody si riešia sami. Projektovým manažérom je jeden z podielových vlastníkov 

firmy a je vyplácaný iným spôsobom. Preto jeho odmena v mzdových nákladoch 

započítaná nebude.   

 

Tabulka 6: Mzdové náklady (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Položka Počet hodín Mzda v € 

Analytik 385 2695€ 

Šéfredaktor 454 3187€ 

Marketér 91 637€ 

Spolu  930 6510€ 
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4.8.2 Náklady na autorov (obsah) 

Tieto náklady nie sú zahrnuté v mzdových nákladoch pretože autori nie sú priamo členmi 

tímu. Sú ale dôležitou súčasťou celého projektu pretože práve oni tvoria obsah resp. píšu 

články. Priemerná cena za jeden článok je odhadnutá na 15€. Projekt teda nebude 

zamestnávať autorov ale bude nakupovať články. Firma už má zabehnuté procesy na 

dohadovanie spoluprác s autormi a nákup ich práce a to využije v priebehu projektu.  

V každom mesačnom bloku sa počíta s tým, že firma nakúpi 20 článkov. Vo výsledku by 

ich na konci projektu malo byť napísaných a publikovaných 200.  

 

Tabulka 7: Náklady na obsah (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Položka Počet článkov Suma v € 

Články 200 3000€ 

 

4.8.3 Ostatné náklady  

Do ostatných nákladov sú zahrnuté náklady, ktoré nebolo možné zaradiť do vyššie 

uvedených kategórii ale pre projekt sú dôležité Medzi tieto náklady patrí pokročilý 

analytický nástroj, ktoré sú dôležité pre efektívne sledovanie článkov vo vyhľadávaní.  

Druhým dôležitým nákladom v projekte sú PR články. Úlohou nákupu týchto článkov je 

podporiť články publikované na našom webe. Ceny za PR článok sa pohybujú rôzne 

podľa webu, na ktorom je publikovaný.  

 

Tabulka 8: Ostatné náklady (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Položka Suma v € 

Analytický nástroj 800€ 

PR články 1000€ 

Spolu 1800€ 
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4.8.4 Celkové náklady 

V nasledujúcej tabuľke sú celkové náklady na projekt. Do celkových nákladov je 

započítaná aj rezerva v prípade neočakávaných nákladov.  Rezerva bude vo výške 7% 

z celkových plánovaných nákladov.  

 

Tabulka 9: Celkové náklady (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Položka Suma v € 

Mzdové náklady  6510€ 

Náklady na autorov (obsah) 3000€ 

Ostatné náklady 1800€ 

Spolu 11 310€ 

Rezerva (7%) 792€ 

Spolu + Rezerva 12 102€ 

 

4.8.5 Financovanie projektu 

Projekt bude financovaný internými zdrojmi. Firma má dostatok prostriedkov aby vedela 

takýto projekt v rámci firmy zafinancovať.  

 

Väčšinu nákladov na projekt bude financovaných priamo z príjmov webu, pre ktorý je 

projekt vypracovaný a teda ZaujimavySvet.sk. Web je funkčný a generuje pravidelné 

príjmy. Taktiež všetci členovia tímu na webe pracovali už predtým. Web poznajú a majú 

s ním skúsenosti. Zvyšok bude financovaný z iných z prímov z ďalších webov a činností 

firmy.  

 

Výhodou je, že na náklady sa budú používať aj príjmy získané z článkov už počas 

priebehu projektu. Každý článok počnúc publikovaním je schopný generovať príjem. 

V článkoch budú automatický umiestnené štandardné bloky reklám, aké sú na všetkých 
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článkoch webu. Po piatich mesiacoch priebehu projektu je tiež naplánovaná analýza 

umiestnení článkov vo vyhľadávaní a umiestnenie nových formátov reklám, ktoré budú 

prispôsobené konkrétnej téme článku. Predpokladá sa ďalší príjem z týchto reklám, ktoré 

by mali byť výkonnejšie a ten bude použitý tiež na krytie nákladov. Na týchto príjmoch 

ale projekt nie je závislý. V súčasnosti generuje firma dostatok príjmov aby priebeh 

projektu aj bez ďalších zdrojov príjmov vedela zaistiť.  

 

Aj napriek tomu, že príjmy budú články napísané generovať už počas projektu, jeho 

návratnosť sa očakáva reálne až po ukončení projektu. Kľudne aj niekoľko mesiacov po 

ukončení. Dôvodom je to, že umiestňovanie sa článkov na pozíciách vo vyhľadávaní 

môže trvať aj niekoľko mesiacov. To znamená, že články publikované v posledných troch 

blokoch sa môžu reálne prejaviť až po ukončení projektu. Výhodou je, že tieto články už 

na webe zostanú a firma s nimi môže ďalej pracovať a vylepšovať ich aj po ukončení 

projektu.  

 

4.9 Prínosy návrhov riešenia 

V tejto poslednej podkapitole diplomovej práce budú zhrnuté prínosy projektu, za 

predpokladu, že budú dodržané zvolené nastavenia a metódy. 

 

Hlavným cieľom práce bolo vypracovanie obsahovej stratégie, ktorá má viesť 

k zvýšeniu návštevnosti z vyhľadávania. Prínosom ale nie je len samotná návštevnosť 

ale aj to, že táto návštevnosť firme umožní využiť nové zdroje príjmov. 

 

Pochopiteľne sa zvýši celková návštevnosť ale dôležitá je práve tá z vyhľadávania. Títo 

ľudia lepšie konvertujú pri určitej kategórii reklám. Oproti návštevnosti zo sociálnych 

sietí, ktorá je nárazová, prúdia návštevy z vyhľadávania pravidelne. Z dlhodobého 

hľadiska je preto táto návštevnosť lepšia. 

 

Vďaka tomu, že celá tvorba obsahu sa venuje cestovaniu, umožní firme toto publiku 

lepšie spravovať. Vyčlení si zákaznícky segment so záujmom o cestovanie a môže 
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užívateľom ponúkať relevantnejšiu reklamu. V článkoch budú inzerované produkty 

a služby, ktoré súvisia práve s cestovaním. Atraktívnejšie bude tento priestor vyzerať aj 

pre partnerov, ktorí by mali záujem o PR. Zo všeobecného publika sa vytvorí publikum 

s konkrétnym záujmom.  

 

Počas písania článkov neustále prebieha analýza kľúčových slov a fráz vo vzťahu k 

vyhľadávaču. Vďaka tomu budú články písané tak, aby sa do vyhľadávania dostali na čo 

najlepšie pozície. Toto umiestnenie článkov zlepšuje celkovo silu webu vo vyhľadávači 

a bude jednoduchšie umiestňovať vo vyhľadávači ďalšie články. Proces bude 

rýchlejší a články sa prirodzene budú umiestňovať lepšie aj na vysoko konkurenčné slová 

a frázy.  

 

Čo sa týka nových zdrojov príjmov už bolo spomenuté, že firma bude mať nové dostupné 

reklamné plochy a formáty. Asi najväčšou výhodou pre firmu je to, že bude môcť 

využívať Affiliate. A teda umiestňovať konkrétne produkty a služby do článkov. Za 

predaj týchto produktov a služieb má firmu dohodnutú províziu. Vidí v tomto veľký 

potenciál pretože už prebehlo niekoľko úspešných testov v minulosti. Tieto špecificky 

zamerané články sú ideálnym miestom pre takýto typ reklamy.  

 

Ako posledným ale nie menej dôležitým prínosom je určite zlepšenie procesov tvorby 

obsahu. Vďaka nastaveniu novej stratégie by mal byť proces rýchlejší a efektívnejší. 

Pravidelne budú pribúdať nové články, tie staré sa budú kontrolovať a aktualizovať a to 

umožní firme rýchlejší rast. Vďaka dôkladnejším analýzam a zadaniam budú vznikať 

kvalitnejšie články. Nebudú vznikať hluché miesta, kedy sa netvorí obsah a tieto procesy 

bude môcť firma využiť aj na ďalších svojich projektoch pre zefektívnenie práce.  
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ZÁVER 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť projekt a aplikovať metodiku projektového 

managementu vo vybranej firme. Konkrétne išlo o návrh novej obsahovej stratégie, ktorá 

by zvýšila počet návštev webu z vyhľadávania a umožnila tak vytvoriť nové zdroje 

príjmov. V práci boli zvolené metódy tak, aby boli čo najefektívnejšie pre vytvorenie 

konkrétneho návrhu riešenia. 

V úvode je popísaný cieľ a metodika využitá v diplomovej práci a hneď za ňou je 

vypracovaná teoretická časť práce. V tejto časti sú dôkladne popísané pojmy a metódy, 

ktoré boli v práci použité. Začína sa všeobecne definovaním toho, čo je projekt 

a projektový management a postupne ide v problematike hlbšie. Neskôr sú popísané 

metódy ako identifikačná listina, logický rámec, riadenie rizík a podobne. 

Nasleduje analytická časť práce, kde sa venuje pozornosť analýze súčasného stavu firmy. 

Na tento účel boli vybraté analýzy ako SLEPT a SWOT analýza ale aj analýza 

konkrétneho webu, ktorého sa celý návrh týka. Na situáciu firmy bolo pozerané z rôznych 

hľadísk aby boli výsledky čo najrelevantnejšie. V závere tejto časti je zhodnotenie 

vypracovaných analýz. Toto zhodnotenie vypovedá o tom, že firma má priestor 

a možnosti na to, aby návrhu projektu venovala pozornosť. 

Návrhová časti práce sa začína popisom plánovaného projektu a ďalej sa venuje 

vypracovaniu konkrétneho návrhu. Ako prvá bola vypracovaná Identifikačná listina. 

Ďalej bol vypracovaný logický rámec, WBS a Ganttov diagram. Tieto metódy pomohli 

určiť celkový čas trvania projektu, zoznam jednotlivých činností a kritickú cestu. 

Pomocou RACI matice boli určené zodpovednosti jednotlivých členov tímu. V analýze 

rizík bolo zostavených 14 hrozieb, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na projekt 

a následne boli navrhnuté opatrenia na ich níženie. Na konci návrhovej časti boli  

zostavené náklady na projekt a financovanie projektu. Celkové náklady na projekt boli 

odhadnuté na 12 102€.  

Úplný záver práce tvoria prínosy návrhov riešenia, kde je popísané, čo by pre firmu mohol 

tento projekt znamenať a aké nové možnosti firme prinesie.  

V celej práci boli zvolené metódy a nástroje tak, aby bolo možné čo najefektívnejšie 

a najjednoduchšie návrh projektu aplikovať priamo do praxe.  
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