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Abstrakt  

Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektu na vybudovanie firemnej škôlky 

v spoločnosti Quality Brands. Úvodná časť sa venuje teoretickým poznatkom z oblasti 

projektového managementu, následne autorka analyzuje súčasný stav z pohľadu 

možností realizácie firemnej škôlky a záujmu zamestnancov. Záver práce je venovaný 

samotnému návrhu projektu.  

 

Abstract 

 The master’s thesis deals with the design of the project to create a corporate 

kindergarten in the company Quality Brands. The first part is devoted to theoretical 

knowledge of project management, then the author analyzes the current situation in 

terms of possibilities for createing the corporate kindergarten and interest of staff. The 

final part is devoted to the project proposal. 

 

Kľúčové slová 

 projektový management, projekt, návrh na vybudovanie, firemná škôlka,  riziko, 

kľúčové aktivity, náklady, výhody 

  

Key words 

project management, project, proposal to create, corporate kindergarten, risk, 

key activities, costs, adventeges  
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Úvod 

V poslednej dobe získal projektový management významnú pozíciu pri 

dosahovaní firemných cieľov a v riadení firemných procesov všeobecne. Samotnou 

podstatou projektového managementu a práve jeho vzrastajúcou obľúbenosťou 

u managerov je schopnosť projektov reagovať na rýchlo sa meniace prostredie. 

V dnešnej dobe sa veľmi často stretávame s potrebou rýchlo a efektívne reagovať na 

zmeny vonkajšieho prostredia, a práve dobre spracované projekty nám to umožňujú. 

Medzi základné črty projektov patrí ich jedinečnosť, komplexnosť a potreba riešiť 

úlohy a problémy, ktoré by mohli pri vzťahu s okolím vzniknúť. A práve systémový 

pohľad na projekt nám umožňuje sústrediť sa na všetky vonkajšie vplyvy, na ktoré pri 

zostavovaní projektu musíme brať ohľad. Celkovo projektový management núti 

managerov sa zamýšľať nad vzťahmi projektu s okolím a uvedomiť si všetky možné 

zásahy z okolia, ktoré by mohli nastať. Len pochopenie problematiky správania sa 

projektu ako systému, na ktorý vplýva množstvo ďalších systémov i samotných 

podsystémov projektu, nám v dnešnej dobe pomôže rýchlo a efektívne reagovať na 

zmeny.  

 

Táto diplomová práca rieši návrh projektu na vybudovanie firemnej škôlky 

v spoločnosti Quality Brands s.r.o.. V dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s tým, 

že ženy by sa po rodičovskej dovolenke chceli čo najrýchlejšie vrátiť do práce, avšak 

preplnenosť štátnych a cena súkromných materských škôlok im to bohužiaľ 

neumožňuje. Na druhej strane sa častejšie taktiež stretávame so zamestnaniami, kde je 

pracovná doba dlhšie respektíve iná ako pracovná doba materských škôlok. Tieto dva 

dôvody donútili autorku práce sa začať zamýšľať nad tým, ako by sa daná neľahká 

situácia dala riešiť práve v spoločnosti Quality Brands, ktorá je charakteristická práve 

mladými (študenti, mladí po škole, mladé rodiny) zamestnancami i managementom 

a práve pracovnou dobou 7-22 hod. V tejto spoločnosti autorka pracovala a vie, že 

problematika umiestnenia dieťaťa do štátnej materskej škôlky a zosúladenie 

neštandardnej pracovnej doby bol problémom väčšiny mamičiek, ktoré vo firme 

pracovali. Spoločnosť Quality Brands vie, že situáciu bude musieť čoskoro začať riešiť 
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a je veľmi pozitívne, že autorkin návrh projektu na vybudovanie firemnej škôlky by 

v tejto spoločnosti mohol do budúcna nájsť svoje uplatnenie.  

 

V úvode sa diplomová práca zaoberá teoretickými východiskami, ktoré sú veľmi 

dôležité pre pochopenie a správne zavedenie projektového managemntu do praxe. 

Teoretické východiská sa postupne venujú životným fázam každého projektu, časovému 

a zdrojovému plánovaniu projektov a v neposlednom rade riešeniu rizík, ktoré každý 

projekt prináša. Druhá časť diplomovej práce sa zaoberá analýzou súčasného stavu, či 

už to z pohľadu spoločnosti Quality Brands alebo z pohľadu problematiky založenia 

predškolského zariadenia. Výsledkom tejto časti diplomovej práce je rozhodnutie, či je 

navrhované zriadenie firemnej škôlky reálne a životaschopné. V záverečnej časti sa 

diplomová práca zameriava na samotný návrh projektu, na základe ktorého by firma 

v budúcnosti mohla firemnú škôlku vybudovať s prihliadnutím na hlavné riziká, ktoré 

pri danom projekte hrozia.  
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Vymedzenie problému a cieľ práce  

Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektu na realizáciu firemnej škôlky. Už 

samotný projekt je potrebné chápať ako systém, ktorý je ovplyvnení množstvom 

faktorov nie len z firemného prostredia, ale v tomto prípade najmä legislatívnymi 

a hygienickými normami súvisiacimi so vznikom firemnej škôlky. Neuvedomovanie si 

vzťahov projektu s okolitým systémom je základnou chybou pri plánovaní projektu, 

nehovoriac o jeho riadení v prostredí, ktoré na vonkajší systém neberie ohľad.  

 

Cieľom diplomovej práce je návrh projektu na vybudovanie firemného 

predškolského zariadenia. Samotným cieľom navrhnutého projektu v praxi je realizácia 

firemnej škôlky, ktorej účelom je uspokojenie potrieb zamestnancov, ktoré na 

neposlednom mieste pozitívne ovplyvnia uspokojenie potrieb zamestnávateľa a celej 

firmy. Harmónia medzi všetkými zainteresovanými podsystémami je základom úspechu 

celého projektu a tým pádom efektívneho fungovania celého systému. Výsledok tejto 

diplomovej práce by mohol pozitívne motivovať vedenie spoločnosti smerom 

k rozhodnutiu sa firemnú škôlku v budúcnosti zriadiť. 

 

Na vypracovanie diplomovej práce a následné splnenie cieľa práce v podobe návrhu 

projektu na vybudovanie firemnej škôlky autorka použila v prvom rade metodiku 

projektového managementu od medzinárodnej organizácie IPMA podporenú použitím 

metódy zbierania a analyzovania dát, modelovaním, dedukciou a indukciou.  
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1 Teoretické východiská 

Hoci sa projektový management pokladá za pomerne mladý obor, už v minulosti 

sa stretávame s množstvom aktivít, ktoré nesú prvky projektového managementu. Doba 

sa síce razantne zmenila avšak fakt, že niektoré úlohy je lepšie riešiť v tíme viacerých 

ľudí, naopak na niektoré je lepšie sa pozerať a riešiť ich samostatne, ostal stále platný. 

Keď sa pozrieme do minulosti, za projekty môžeme určite chápať monumentálne 

stavby, zahraničné výpravy za účelom získania otrokov či drahých kameňov. 

Základným rozdielom medzi pochopením projektového riadenia dnes a v minulosti je 

čas. Dnešná doba kladie dôraz na rýchle a efektívne riešenie.  

 

Neustále meniace sa podmienky nútia managerov rozvíjať práve projektový 

management v úlohe efektívneho nástroja na riadenie potrebných zmien, ktoré sú 

podniky a organizácie častejšie nútené realizovať. Postupom času si manageri a aj 

samotní pracovníci začali uvedomovať, že je dobré si prácu rozdeliť na konkrétne 

projekty a venovať sa ich konkrétnemu riadeniu. A práve tak ako sa postupne vyvíjal 

projektový management, postupne vznikali aj rôzne metodiky, nástroje či postupy 

spojené s projektovým managementom, ktoré sa využívajú dodnes. Nasledujúca časť 

približuje základné teoretické východiská, ktoré je potrebné pri každom projekte 

pochopiť a aplikovať. (2) 

 

1.1 Projektové riadenie 

Na projektové riadenie je nutné sa pozerať ako na určitý štýl riadenia či spôsob 

myslenia pri riadení úloh v spoločnosti. Nie je to len určitý návod či súhrn pravidiel 

a metodík, ktoré by sa mali pri riadení používať, je potrebné prispôsobiť celé 

fungovanie a vykonávanie práce v spoločnosti. Existuje množstvo definícií, ktoré 

projektový management definujú, avšak všetky vychádzajú z podstaty riadenia 

prostredníctvom projektov. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že projektový 

management je súhrn aktivít, ktoré spočívajú v plánovaní, organizovaní, riadení a 

kontrole zdrojov spoločnosti s relatívne krátkodobým cieľom, ktorý bol stanovený pre 

realizáciu špecifických cieľov a zámerov. V praxi aplikácia projektového managementu 
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zahŕňa proces identifikácie, koordinácie a priebežného nasadenia ľudských a iných 

zdrojov s cieľom dosiahnutia projektových cieľov podľa časového rozvrhu, pri 

dosiahnutí stanovených nákladov a kvalitatívnych požiadavkou.  Práve dočasnosť 

projektu a pridelenie konkrétnych zdrojov k dosiahnutí jeho cieľov sa považuje za 

základný znak projektového managementu. (9) 

 

Vo všeobecnosti môžeme za potenciálne výhody projektového managementu 

považovať:  

� Každá aktivita v rámci projektu má priradenú zodpovednosť bez ohľadu na 

prípadné zmeny v tímovej štruktúre. 

� Presne definovaný časový a nákladový rámec realizácie projektu. 

� Väčšia flexibilita a efektivita využívania zdrojov je dosiahnutá vďaka presnému 

prideľovaniu zdrojov ku konkrétnym projektom na konkrétne stanovenú dobu.  

� Pravidelné sledovanie reálneho vývoja a následne porovnávanie s plánovaným 

priebehom umožňuje sledovať odchýlky oproti plánu a ich následnú elimináciu. 

� Rozdelenie zodpovednosti za konkrétne časti projektu umožňuje lepšie 

a efektívnejšie riadenie projektu bez nutnosti neustáleho dohľadu zákazníka či 

investora projektu.  

� Systémový prístup k riadeniu projektu je v dnešnej dobe veľmi žiadaným 

prístupom najmä z dôvodu, že generuje množstvo cenných informácií, ktoré je 

možné použiť pri realizácii ďalších projektov. (9) 

 

 

1.2 Projekt 

Práve projekt považujeme za najdôležitejší prvok projektového managementu. 

Podľa profesora Kerznera je projekt akýkoľvek jedinečný sled aktivít a úloh, ktorý má: 

• daný špecifický cieľ, ktorý má byť jeho realizáciou splnený, 

• definovaný dátum začiatku a konca realizácie, 

• stanovený rámec pre čerpanie zdrojov potrebných k samotnej realizácii. (9) 
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V praxi sa taktiež stretávame s definíciami, ktoré sa upriamujú sa skutočnosť, že 

projekt musíme chápať ako dočasné úsilie vynaložené za cieľom vytvorenia unikátneho 

produktu, služby alebo vo všeobecnosti prínosného výsledku. (9) 

  

1.2.1 Magický trojuholník 

Zameraním sa na definíciu projektu profesora Kenzera sa do popredia dostávajú 

tri hlavné základne projektového managementu, ktoré definujú priestor k vzniku nového 

produktu- hodnoty projektu. Magickým trojuholníkom alebo inak trojimperatívom 

projektového riadenia nazývame základné ukazovatele (cieľ, čas, náklady), cieľom 

ktorých vyvážením dosiahneme optimálny výsledok projektu. Nastavenie a previazanie 

týchto veličín je potrebné hneď v úvode projektu naplánovať a stanoviť si, čo a za 

akých podmienok od projektu očakávame. Tieto tri veličiny sú úzko previazané 

a vzájomne na seba reagujú. Je potrebné si uvedomiť, či je cieľom projektu vysoká 

kvalita, primeraná cena alebo rýchle dodanie. Na nasledujúcom obrázku je zobrazený 

trojimperatív projektu, na základe ktorého môžeme posudzovať, čo a za akých 

podmienok môžeme od projektu očakávať.  (9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obrázok 1: Magický trojuholník (vlastné spracovanie (9)) 
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Trojimperatív zakresľujeme v podobe trojuholníka s vrcholmi: 

• ciele – definované špecifikáciou toho, čo sa má dosiahnuť, 

• čas – definovaný časovým plánom, 

• náklady – definované dostupnosťou zdrojov. (9) 

 

Pre úspešné zvládnutie projektu platí, že tzv. magický trojuholník, na ktorý je 

nutné sa pozerať ako na dynamický systém, musíme počas celej doby realizácie 

projektu udržiavať v rovnováhe. K naplneniu tohto predpokladu slúži plán projektu, 

ktorého správne zostavenie a následná koordinácia aktivít slúžia ako kontrolný 

mechanizmus udržiavania stanovených limitov.  

 

1.2.2 Cieľ projektu 

Za jeden z kľúčových faktorov úspešnosti projektu sa rozhodne pokladá správne 

zadefinovaný cieľ projektu. Bohužiaľ sa často stáva, že za neúspechom projektu stojí 

nesprávne či nekonkrétne zadefinovaný cieľ. Správne definovať cieľ projektu je síce 

veľmi obtiažne, avšak čím „povrchnejšie“ cieľ projektu definujeme, tým väčšia je 

pravdepodobnosť, že projekt bude patriť medzi tie neúspešné. Samotné definovanie 

cieľa projektu neobnáša len technický popis realizácie, ale hlavne potrebu, aby si všetky 

zainteresované strany uvedomili, čo ako výsledok projektu očakávajú a za akých 

podmienok by sa mal daný cieľ dosiahnuť.  

 

Jednou z pomôcok, ktoré by mali pomôcť cieľ správne definovať je veľmi často 

používaná technika SMART. Cieľ je správne definovaný len v tom prípade, že je : 

� S (specific)- špecifický, pretože potrebujeme vedieť čo?, 

� M (measurable)- merateľný, pretože potrebujeme určiť, čo sme dosiahli, 

� A (agreed)- akceptovaný, pre istotu, že všetci relevantní vedia a súhlasia, 

� R (realistic)- realistický, aby bolo očividné, že „stojíme nohami na zemi“, 

� T (timed)- termínovaný, pretože bez jasného časového ohraničenia, by žiadny    

cieľ nemal zmysel.  

 

V dnešnej dobe, kedy sa čim ďalej viac prikladá dôraz na vzájomnú integráciu, 

sa niekedy pridáva aj písmeno I- integrovaný do organizačnej štruktúry. Aby bolo 
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zahájenie projektu správne, všetky projektové ciele, vrátane míľnikov a priebežných 

cieľov, by mali byť SMARTi. (2) 

 

1.2.3 Logický rámec 

Metoda logického rámcu, ktorú bude popisovať nasledujúca kapitola, slúži ako 

pomôcka pri stanovovaní SMART cieľov a taktiež ako podpora k ich dosiahnutiu. 

Hlavným aspektom, ktorý logický rámec rieši a ktorý býva často problémov 

neúspešných projektov je zosúladenie pohľadov na problematiku, ktorá má byť 

projektom vyriešená, všetkých zainteresovaných strán.  Základným princípom 

logického rámcu je vzájomné logické prepojenie základných parametrov projektu. 

Logický rámec, v rôznych podobách, je v súčasnosti obľúbeným nástrojom, ktorý je 

používaný množstvom organizácií a firiem. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že 

uvažovanie vecí vo vzájomných súvislostiach je základom pre úspešné zostavenie 

logického rámcu a vo výsledku úspešnosti projektu. (2) 

 

Logický rámec je tvorený nasledujúcou tabuľkou.  

 

Tabuľka 1: Logický rámec (vlastné spracovanie (IPMA)) 

 

1.2.3.1 Význam jednotlivých polí tabuľky 

Zámer popisuje hlavnú príčinu existencie projektu (prínos projektu po jeho 

realizácii) a odpovedá na otázku prečo chceme dosiahnuť nižšie uvedené zmeny, 

 
Zámer 

Objektívne overiteľné 
ukazovatele 

Zdroje informácií k overeniu 
(spôsob overenia) 

 
- 

 
Cieľ 

Objektívne overiteľné 
ukazovatele 

Zdroje informácií k overeniu 
(spôsob overenia) 

Predpoklady a 
rizika 

Konkrétne 
výstupy 

Objektívne overiteľné 
ukazovatele 

Zdroje informácií k overeniu 
(spôsob overenia) 

Predpoklady a 
rizika 

Kľúčové 
činnosti 

Zdroje (peniaze, ľudia, 
…) 

Časový rámec aktivít Predpoklady a 
rizika 

 
- 

 
- 

 
- 

Predbežné 
podmienky 
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pomocou ktorých dosiahneme naplnenie zámeru. Spravidla sa jedná o nepriamo 

dosiahnuteľnú vec, napríklad zvýšenie konkurencieschopnosti, ku ktorej naplnenie 

projektu prispieva. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že sa jedná o zdôvodnenie 

potreby projekt realizovať.  

 

Cieľ už konkrétnejšie popisuje zameranie projektu a odpovedá na otázku čoho 

konkrétne chceme dosiahnuť, akú konkrétnu zmenu má projekt zaistiť či aký je 

požadovaný cieľový stav projektu. Základným kameňom úspešnosti projektov je 

uvedomenie si, že cieľ musí byť pre jeden projekt len jeden. Cieľom rozumieme takú 

kvantitatívnu a kvalitatívnu zmenu, ktorú nie je možné dosiahnuť priamo, ale práve 

pomocou určitých výstupov, ktoré vedú k jeho samotnému naplneniu.  Cieľ môže byť 

taktiež vyjadrením konkrétnej biznis potreby, ktorú má projekt naplniť.  

 

Konkrétne výstupy projektu bližšie popisujú ako chceme cieľ dosiahnuť, 

respektíve čo všetko je potrebné vytvoriť a projektovým tímom „fyzicky“ realizovať, 

aby nastala vyššie uvedená zmena.  

 

Kľúčové činnosti či aktivity sú tie, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvnia 

realizáciu konkrétnych výstupov projektu. Na riadku kľúčových činností sa ďalej 

uvádzajú zdroje potrebné na samotnú realizáciu (finančné zdroje, počty ľudí, materiál, 

stroje, ...) a časový rámec, ktorý nesie odhad časovej náročnosti, danej skupiny aktivít.  

 

Objektívne overiteľné ukazovatele (OOU) v druhom stĺpci tabuľky musia 

vždy dokázať, že zámer, cieľ a konkrétne výstupy bolo dosiahnuté.  Za optimálne je 

zvoliť pre každý bod v prvom stĺpci tabuľky aspoň dva, potenciálne nezávislé 

ukazovatele, ktoré by mali byť merateľné. V prípade, že nie sme schopní ukazovatele 

identifikovať, je potrebné pozmeniť formuláciu zámeru, cieľu či konkrétneho výstupu.  

 

Spôsob overenia, ktorým je charakteristický tretí stĺpec logického rámca, 

uvádza ako budú ukazovatele zistené, kto zodpovedá za ich overenie, aký čas a náklady 

konkrétne overenie vyžaduje, kedy bude ukazovateľ overovaný a akým spôsobom bude 

overenie zdokumentované.  
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Predpoklady a riziká, ktoré tvoria posledný stĺpec tabuľky uvádzajú výslovné 

predpoklady, z ktorých sa pri stanovovaní jednotlivých skutočnosti a ktoré podmieňujú 

celkovú realizáciu projektu. Ďalej sa uvádzajú významné skutočnosti, ktoré by mohli 

projekt ohroziť a na ktoré je potrebné pri samotnom návrhu i realizácii projektu brať 

ohľad.  

 

Predbežné podmienky zahŕňajú pole tabuľky, kde sa uvádzajú také položky, 

ktoré musia byť splnené, aby bolo vôbec možné o celej tabuľke uvažovať, čo môže byť 

napríklad predpoklad, že projekt uspeje v dotačnom výberovom konaní, čím bude 

zaistené jeho financovanie.  (2) 

 

1.2.3.2 Logické prepojenie polí tabuľky 

Vertikálna väzba prebieha zospodu nahor a má nasledujúci význam:  

Kľúčové činnosti → Konkrétne výstupy → Cieľ → Zámer 

Pokiaľ uskutočníme kľúčové činnosti, výsledkom budú konkrétne výstupy, 

s ktorých pomocou dosiahneme požadovanú zmenu, čo znamená, že dosiahneme cieľ, 

ktorý prispeje k naplneniu zámeru.  

 

 

Horizontálna väzba spája riadky logického rámca a ma nasledujúci význam: 

Popis (zámer, cieľ, výstupy) → OOU → Spôsob overenia → Predpoklady a riziká 

Pokiaľ splníme položky popísané na danom riadku, čo dokážeme 

prostredníctvom ukazovateľov, ktoré overíme nadefinovaným spôsobom, v tom prípade, 

ak platia predpoklady a riziká sú ošetrené, plníme vyššiu úroveň.  

 

Samotné čítanie logického rámca (vyjadrené Tabuľkou 2) potom prebieha od 

poľa Predbežné podmienky spôsobom „cik-cak“ zospodu nahor. (2) 
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Tabuľka 2: Spôsob čítania Logického rámca (vlastné spracovanie (IPMA)) 

 

 

1.2.4 Úspešnosť projektu 

Mohlo by sa zdať, že pokiaľ má projekt správne nadefinovaný cieľ a splnil 

trojimperatív projektu jeho úspech je zaručený. Opak je však pravdou, pretože v praxi 

sa veľmi jednoducho môže stať, že konečný výsledok projektu je nepoužiteľný. Z tohto 

dôvodu sa do praxe zaviedli ukazovatele, ktoré posudzujú pomerný úspech či neúspech 

projektu, tzv. kritéria úspechu projektu. Hlavnou požiadavkou na tieto kritéria je ich 

zrozumiteľnosť, jednoznačnosť a merateľnosť.  Kritéria je nutné pre každý nový projekt 

či nového zákazníka  znovu zostaviť, zhodnotiť, zanalyzovať a veľmi dobre 

prediskutovať so zainteresovanými stranami projektu. (2) 

 

Dosiahnutie rôznych typov úspechov sa dá popísať podmienkami rozdelenými 

do týchto troch kategórií: 

� Kritéria vlastníkov projektu či zadávajúcej firmy- za úspech považujeme 

naplnenie zámeru, a to predanie výstupov, ktoré boli na začiatku projektu 

naplánované. 

� Kritéria konečného prevádzkovateľa- dosiahnutie výsledkov projektu 

v určitom čase a v rámci schválených nákladov, požadovaných vlastností 

a kvality. 

 
Zámer 

Objektívne overiteľné 
ukazovatele 

Zdroje informácií k overeniu 
(spôsob overenia) 

  
- 

 

Cieľ 

Objektívne overiteľné 
ukazovatele 

Zdroje informácií k overeniu 
(spôsob overenia) 

Predpoklady a 
rizika 

Konkrétne 
výstupy 

Objektívne overiteľné 
ukazovatele 

Zdroje informácií k overeniu 
(spôsob overenia) 

Predpoklady a 
rizika 

Kľúčové 
činnosti 

Zdroje (peniaze, ľudia, 
…) 

Časový rámec aktivít  Predpoklady a 
rizika 

 
- 

 
- 

 
- 

Predbežné 
podmienky 
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� Ziskové kritéria financujúcich subjektov a dodávateľov- stupeň úspechu 

zákazníka projektu (osoba alebo skupina, ktorá projekt požaduje alebo 

financuje) závisí na jeho spokojnosti s výsledkami projektu. Keďže tieto 

požiadavky mávajú často explicitný charakter alebo nesú nehmotný výsledok, 

dochádza niekedy k ich neoprávnenému opomínaniu. (2, 4) 

 

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že projekt považujeme za úspešný pokiaľ je 

funkčný, splnil požiadavky zákazníka i všetkých zainteresovaných strán, výsledný 

produkt je v plánovanej kvalite a cene a je na trh dodaný včas, zároveň projekt dosahuje 

predpokladanú návratnosť vložených prostriedkov, atď. Pre úspešnosť projektu sú 

dôležité aj tzv. mäkké faktory, medzi ktoré patrí napríklad vyriešenie konfliktu 

s okolím, kvalifikačná pripravenosť obsluhy, motivácia projektového tímu, atď. 

V dnešnej dobe často počas realizácie samotného projektu dochádza k zásadným 

zmenám a len citlivý management komunikácie so zainteresovanými osobami je 

kľúčovým faktorom úspechu projektu.  

 

K definovaným kritériám úspešnosti je potrebné definovať kritéria neúspechu, 

ktoré by mali byť príbuzné, avšak súčasne potenciálne nezávislé. Ako príklad kritérií 

neúspešnosti je možné uviesť:  

� prekročenie plánovaných termínov a nákladov, 

� nedosiahnutie plánovanej kvality výstupného produktu, 

� nadmerné vplyvy na životné prostredie, 

� neschopnosť umiestniť výstupný produkt na trh,  

� nespokojnosť zákazníka či zainteresovaných strán,...  (2) 

 

 

1.3 Organizačná štruktúra projektu 

Podľa SVOZILOVEJ (2006, s.25) je „Kvalita projektového managementu je aj 

pri použití rozsiahlych metodológií a pravidiel stále plne závislá na ľuďoch, ktorí sú 

jeho nositeľmi, nie  iba na ich individuálnych výkonoch, ale práve na aktivitách celého 

projektového tímu a jeho snahe dosiahnuť vytýčený cieľ.“ Z tohto dôvodu je pre 
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dosiahnutie maximálne efektívneho riadenia projektu potrebné vytvoriť prechodnú 

štruktúru postavení, definovať vzťahy medzi postaveniami, rozdeliť rozhodovaciu 

autoritu a stanoviť oporné body, či už to riadiace alebo výkonné, aby bola rozdelená 

zodpovednosť za splnenie čiastkových úloh, ich následnú syntézu a záverečné splnenie 

celkového cieľu projektu. Pre samotné riadenie projektu a podporu celkovej úspešnosti 

projektu je potrebné efektívne rozložiť záujmy, autoritu a rozhodovacie schopnosti na 

základe popisu záujmových skupín projektu a samotnej organizačnej štruktúry projektu.  

(9) 

1.3.1 Záujmové skupiny a ich vzťahy 

Za záujmovú skupinu projektu je možné pokladať jednotlivca alebo organizáciu, 

ktorá je aktívne zapojená do realizácie projektu a ich záujmy môžu ovplyvniť priebeh 

a výsledok projektu. Každý z účastníkov alebo skupiny má svoje individuálne alebo 

skupinové ciele a zaistenie ich súladu s globálnym cieľom projektu je nutným 

predpokladom pre podporu celkovej úspešnosti projektu. Medzi kľúčové záujmové 

skupiny patria:  

� zákazník projektu, ktorý má záujem na jeho realizácii a je jeho investorom 

alebo zadávateľom. Jedná sa zväčša o budúceho používateľa produktu projektu 

alebo investora, pre ktorého realizácia projektu znamená potenciálne zvýšenie 

úspešnosti na trhu prostredníctvom nového produktu, ktorý realizácia projektu 

prinesie. Kľúčovou osobou v tejto skupine je rozhodne sponzor projektu, ktorý 

je zväčša funkčným managerov zákazníka a je väčšinou formálnym nositeľom 

najvyššej rozhodovacej autority. 

� dodávateľ/realizátor projektu je spoločnosť alebo jej časť, ktorá je priamym 

účastníkom kontraktu a poskytuje realizačné zdroje a know-how potrebné 

k dosiahnutiu cieľa projektu. 

� ostatné skupiny s vplyvom na projekt, verejnosť a oznamovacie 

prostriedky. 
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 Pre úspešné riadenie projektu je nutné identifikovať všetky záujmové skupiny, 

pochopiť rozsah ich autority a zodpovednosti, identifikovať ich požiadavky 

a očakávania, nezabúdať na riziká, ktoré ich individuálne ciele môžu pre projekt 

predstavovať a v neposlednom rade s nimi neustále a vhodne komunikovať. (9) 

 

1.3.2 Organizačná štruktúra projektu 

Organizačná štruktúra projektu predstavuje sieť definovaných vzťahov, po ktorej 

prebieha komunikácia medzi jej jednotlivými bodmi. Táto štruktúra zároveň vytvára 

prostredie, v ktorom neustále prebieha vyjednávanie medzi jej subjektmi a záujmovými 

skupinami a je postavená na uplatňovaní vplyvov riadiacich subjektov na riadené. 

Kľúčovým prvkom organizačnej štruktúry je dynamická komunikácia, ktorá podporuje 

previazanie interakcií, ktoré prebiehajú za účelom koordinácie a riadenia projektových 

prác, a monitorovania a kontroly procesov projektu. Za kľúčových pokladáme 

v organizačnej štruktúre :  

� Manager projektu, pod ktorého priamym vplyvom je celkové projektové 

dianie, od tvorby plánu, cez obsadenie konkrétnych pozícií, koordináciu úloh až 

po odovzdanie produktu projektu  a administratívne ukončenie projektu. 

Komplexné pojatie úlohy managera projektu zahrnuje obchodne-ekonomický, 

odborný i metódovo-procesný pohľad na vytvorenie nového produktu alebo 

služby. V praxi sa jedná v prvom rade o zaistenie vytvorenie samotného výstupu 

projektu s použitím dostupných zdrojov, v danom čase, s daným limitom 

nákladov a za použitia dostupných technológií. Manager zároveň musí dodržať 

stanovené limity spotreby zdrojov a dosiahnuť plánovaný profit projektu, 

zvažovať alternatívne postupy a rozhodovať o nich a v neposlednom rade 

zastupovať záujmy zákazníka v súlade so záujmami spoločnosti, ktorá ho 

riadením poverila. Ďalšou, nie krátkou kapitolou, ktorú je potrebné zvážiť, sú 

požiadavky na kvalitného projektového managera, ktoré sú kľúčovým 

predpokladom pre jeho úspešné riadenie. Ak si to veľkosť projektu vyžaduje je 

možné managerovi projektu priradiť asistenta, a tým vytvoriť projektovú 

kanceláriu. (9) 
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� Projektový tím je hlavným výkonným prostriedkom projektu. Za projektový 

tím považujeme skupinu osôb, ktorá sa realizačne podieľa na splnení cieľa 

projektu a po dobu projektu podliehajú riadeniu projektového managera, a to 

v rozsahu prideleného času alebo určitej pracovnej kapacite a v rámci 

pridelených oprávnení a zodpovednosti. Efektívne zostavenie projektového tímu 

je kľúčovým prvkom pre úspech celého projektu. Jednotlivý členovia tímu sa 

vyberú podľa dosiahnutej odbornosti vzhľadom k požadovanému výkonu, podľa 

časovej dostupnosti počas realizácie projektu a taktiež podľa finančných 

požiadavkou uchádzačov. Optimálna veľkosť tímu je 7 (plus-mínus 2), pričom 

viac členov týmu zväčša znamená viac problémov v organizácii, komunikácii 

a podobne. Za charakteristické rysy projektového tímu pokladáme hlavne 

spoločný cieľ, vzájomnú zodpovednosť a spoločnú akcieschopnosť, 

konštruktívne konflikty, vzájomnú dôveru, otvorenosť a informovanosť 

a spoločnú sebadôveru a sebauvedomenie sa. Konkrétne vymedzenie 

odpovednosti za konkrétne činnosti v projekte je možné vyjadriť maticou 

zodpovednosti, ktorá v sebe nesie tabuľkové zobrazenie toho, ktorú činnosť má 

kto na starosti, eventuálne kto konkrétnu činnosť riadi, vykonáva či kontroluje. 

(2,9) 

 

 

1.4 Životný cyklus projektu 

Ako sa už v úvode práce spomínalo, čas je jednou z kľúčových premenných 

celého projektového managementu. Podľa definície PMBOK je samotný životný cyklus 

projektu súborom obecne nasledujúcich fáz projektu, ktorých názvy a počet je  určený 

potrebami kontroly organizácie, ktorá je v projekte angažovaná. Z tejto obecne platnej 

definície vyplýva, že počet a pomenovanie jednotlivých životných fáz projektu záleží na 

samotnom type a rozsahu projektu a na potrebách riadiacej organizácie.  (9) 

 

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že fáze životného cyklu projektu definujú:  

� aký typ práce má byť vykonaný v príslušnom stupni rozvoja projektu, 
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� aké konkrétne výstupy sú v jednotlivých fázach generované a ako sú overované 

a následne hodnotené, 

� kto sa do aktivít projektu v jeho jednotlivých úsekoch zapojuje. (9) 

 

Fázy životného cyklu  projektu je možné považovať za sekvencie, teda stavy 

projektu a časové úseky, ktoré im zodpovedajú. Prechod z jednej fáze do druhej je 

uskutočnený práve pri dosiahnutí vopred definovaného stavu projektu, prípadne pri 

dosiahnutí súboru plánovaných čiastkových  výsledkov. Prechod medzi jednotlivými 

fázami je spravidla uskutočňovaný vždy na základe čiastkového schvaľovacieho 

procesu, ktorý hodnotí pripravenosť pre vstup do ďalšej fázy. Na nasledujúcom obrázku 

(Obrázok 2) je uvedené typické rozloženie fáz životného cyklu väčšiny projektov. (9) 

 

Obrázok 2: Typické rozloženie fáz životného cyklu projektu (vlastné spracovanie (9)) 

 

Projekt počas svojho životného cyklu mení celú radu svojich charakteristík, čo je 

nutné si pre úspešné zvládnutie projektu uvedomiť. Medzi najhlavnejšie zmeny 

charakteristík projektu je nutné pokladať postupné čerpanie pridelených zdrojov, 

vzájomnú súvislosť možností zmien v projekte spolu s vzrastajúcimi nákladmi na 

zmeny a taktiež pohľad na citlivosť voči rizikám z neurčitosti, ktorých dôvody vzniku 

postupne odstraňujeme. (9) 
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Z časového pohľadu na riadenie a fázy projektu a taktiež vzhľadom na 

skutočnosti, ktoré v daných fázach musia byť vykonané, je vhodné projekt rozdeliť na 

predprojektovú, projektovú a poprojektovú fázu.    

1.4.1 Predprojektová fáza 

Účelom predprojektovej fázy je preskúmať príležitosť pre realizáciu projektu a na 

základe toho posúdiť realizovateľnosť daného zámeru. Do tejto fáze býva niekedy 

pridávaná aj vízia, čiže základná myšlienka, že by sa nejaký projekt mohol realizovať. 

V tejto fáze je potrebné nájsť odpovede na strategické otázky typu kde začíname, kam 

sa chceme dostať, akú cestu k cieli zvolíme ak sa projekt rozhodneme realizovať. 

Najdôležitejším rozhodnutím v tejto fáze je rozhodnutie, či daný projekt spustiť alebo 

nie. V tejto fáze je potrebné spracovať dva základné dokumenty. 

� Štúdia príležitosti (Opportunity Study), ktorá ma priniesť odpoveď na otázku, 

či je vôbec správna dobra na návrh a realizáciu chystaného projektu. V tomto 

prípade berie táto štúdia do úvahy najmä situáciu v organizácii, na trhu, 

predpokladaný vývoj ekonomiky, trhu či firmy, atď. Pre spracovanie štúdie sa 

vychádza z agregovaných informácií, z expertných odhadov a súčasťou môže 

byť aj SWOT analýza. Výsledkom tejto štúdie je odporučenie či neodporučenie 

realizovať zamýšľaný projekt. V prípade odporučenia realizácie projektu je 

potrebné vypracovať podrobnejšiu charakteristiku projektu, ktorá obsahuje rôzne 

analýzy napr. analýza podnetov, príležitostí, hrozieb a reakcií na ne, obsah 

a odhad nádejnosti zámeru a samozrejme základné predpoklady a riziká 

projektu.  

� Štúdia realizovateľnosti (Feasibility Study), ktorá na základe odporúčania, 

ktoré vzniklo na základe predchádzajúcej štúdie, hľadá  najvhodnejšiu cestu 

k realizácii projektu a mala by spresniť najmä obsah projektu, plánovaný termín 

zahájenia a ukončenia projektu, odhadované celkové náklady a odhadované 

potrebné zdroje.  
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V niektorých prípadoch sa stretávame so spracovaním jediného dokumentu 

v tejto fáze a to s dokumentom, ktorý nazývame predprojektová úvaha, ktorá v sebe 

kombinuje obe spomínané štúdie. (2) 

 

1.4.2 Projektová fáza 

Táto fáza je charakteristická hlavne tým, že dochádza k zostaveniu projektového 

tímu, k vytvoreniu plánu a jeho realizáciou, ktorá je zavŕšená predaním výsledkov 

zákazníkovi, čim sa táto fáza uzaviera. Z tejto charakteristiky vyplýva nasledujúce 

členenie projektovej fázy:  

� Zahájenie a inicializácia projektu nasleduje  bezprostredne po rozhodnutí 

o realizácii projektu. Je potrebné overiť a prípadne spresniť ciele a účel projektu 

stanovené v predprojektovej fáze, vyriešiť personálne obsadenie, kompetencie, 

atď. Všetko vyššie spomenuté je možné pokryť v dokumente, ktorý nazývame 

zakladacia (identifikačná) listina projektu, ktorá následne slúži ako základný 

projektový dokument definujúci základné technicko-organizačné parametre 

projektu.  

� Plánovanie prichádza na radu, keď je zostavený projektový tím, ktorý ma 

k dispozícii už pomerne konkrétne zadanie, ktoré je potrebné rozpracovať 

a vytvoriť plán projektu, ktorý sa po jeho schválení stáva počiatočným  plánom.  

� Vlastná realizácia či fyzická realizácia projektu by mala byť zahájená tzv. kick-

off meetingom, kedy sa stretnú všetky zainteresovaný strany a následne sa 

zrekapituluje celý plán riadenia a harmonogram projektu a samotná fyzická 

realizácia projektu začína. V priebehu realizácie projektu je nutné projekt 

neustále sledovať a porovnávať jeho priebeh s plánom. V prípade zistenia 

odchýlok od plánu, nečakaných reakcií na vzniknuté zmeny alebo nových 

zistení, je nutné uskutočniť korekčné opatrenia, preplánovanie alebo v prípade 

nutnosti vytvoriť nový (upravený základný) projekt.  
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� Odovzdanie výstupu projektu a ukončenie projektu, kedy dochádza 

k fyzickému i protokolárnemu odovzdaniu výstupov, podpisovaniu 

prijímajúcich protokolov, fakturáciám a podobne. (2) 

 

1.4.3 Poprojektová fáza 

Realizácia každého projektu prináša množstvo nových poznatkov a skúseností, 

ktoré je možné využiť pri ďalších projektoch. Dôkladná analýza celého priebehu 

projektu určí dobré ale aj zlé skúsenosti, pričom toto vyhodnotenie  má za úlohu nájsť 

chyby a zabezpečiť, aby sa v ďalšom projekte neopakovali. Vyhodnotenie celého 

procesu prinesie napríklad informácie, ktorý dodávateľ sa osvedčil, s ktorým do 

budúcna radšej nespolupracovať a podobne. Niektoré projekty sú koncipované tak, že 

ich výsledok sa dostaví až po dlhšej dobe, preto je nutné naplánovať termín a spôsob 

vyhodnotenia prínosov až po dostatočne dlhej dobe. (2) 

 

Určite je zaujímavé zamyslieť sa nad tým, ktorá a či vôbec nejaká z fázy je 

najdôležitejšia. Obecne je možné rozhodne povedať, že každá fáza je v procese 

projektového riadenia veľmi dôležitá. Zanedbanie predprojektovej fázy vedie 

k nesprávnym úvahám o realizácii projektu, nedostatky projektovej fázy môžu viesť 

k vyprodukovaniu úplne iného projektu a povrchná poprojektová fáza nám uberá 

znalosti, ktoré sme mohli získať a na druhej strane nás neupozorní na chyby, ktorých 

opakovanie nás stojí minimálne čas a prostriedky.  

 

1.5 Časové plánovanie projektu 

Jednou z hlavných častí plánu projektu je časový rozpis krokov projektu. Tento 

rozpis obsahuje všetky informácie o tom, v akých termínoch a v akých časových 

sledoch budú jednotlivé činnosti projektu prebiehať. Každému úseku v projekte je 

priradený časový rozpis a sú mu taktiež priradené realizačné zdroje. Využívaním 
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zdrojov k výkonu zadania každého úseku sa postupne dostávame k realizácii výstupu 

konkrétneho úseku a následne i celého projektu. 

Časový rozpis projektu, ktorý je zobrazený pomocou diagramu alebo 

harmonogramu, je veľmi významnou časťou plánu projektu a je považovaný za nástroj 

pre dôkladné a prehľadné podchytenie veľkého množstva informácií potrebných pre 

riadenie projektu. Za najdôležitejšie sa považujú najmä informácie o : 

� míľnikoch a dôležitých termínoch, 

� logických hierarchických štruktúrach prác prevedené do časových následností 

úloh, 

� údajoch o predpokladanej dĺžke trvania jednotlivých úsekov práce, 

� väzbách úsekov práce, ktoré napomáhajú zachovaniu logiky výkonu prác aj pri 

časových zmenách v harmonograme, 

� ďalšie informácie napomáhajúce k údržbe harmonogramu v spojitosti na procesy 

koordinácie a riadenia a monitorovania a kontroly počas celej doby životnosti 

projektu.  (9) 

 

Ďalej sú v práci uvedené základné charakteristiky najpoužívanejších diagramov 

v projektovom managemente.  

 

1.5.1 Ganttove diagramy 

Techniku diagramov, ktoré veľmi jednoducho a hlavne názorne ukazujú sled 

úloh a ich začiatky a konce, predstavil už v priebehu prvej svetovej vojny Henry L. 

Gantt. Úlohy bývajú  spravidla organizované postupne z hora na dol, spolu s časovou 

osou, ktorá je rozvinutá do horizontálnej línie. Ganttove diagramy sú dnes v praxi veľmi 

často používané práve vďaka svojej jednoduchosti, možnosti vytvoriť ich aj bez 

špeciálnej softwarovej podpory a na ich samotné pochopenie nie je potrebná žiadna 

zvláštna kvalifikácia. Príklad Ganttovho diagramu zobrazuje Obrázok 3.  

Je potrebné zhodnotiť určité slabiny pôvodných  diagramov, za ktoré sa 

pokladajú najmä fakty, že : 

� neukazujú závislosti medzi úlohami 

� zmena v dĺžke alebo v začiatku nejakej úlohy sa nepremietne do zvyšnej časti 

harmonogramu. (9) 
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Obrázok 3: Ganttov diagram (vlastné spracovanie (9)) 

 

V súčasnosti sa však Ganttove diagramy stále často využívajú ako veľmi 

prehľadný nástroj pre komunikáciu, jednania a diskusiu a taktiež boli v softwarových 

nástrojoch zdokonalené o práve možnosti väzieb s časovým prekrývaním sa aj 

oneskoreniami, možnosti zobrazenia kritickej cesty a taktiež o nástroje pre 

porovnávanie odchýlok skutočného stavu projektu oproti plánu, tzv. baseline. (9) 

 

1.5.2 Diagramy míľnikov 

Ďalším zo spôsobov zobrazenia časového rozpisu projektov je diagram 

míľnikov. Míľnik (anglicky milestone) je jednoduchý časový údaj, ktorý sa viaže 

k nejakej udalosti. Diagramy míľnikov sú v podstate ešte jednoduchšie ako Ganttove 

diagramy, majú však ešte o jednu slabinu  na viac a to fakt, že vôbec nevyznačujú úlohy 

a ich dobu trvania. Na nasledujúcom obrázku (Obrázok 4) je uvedený príklad diagramu 

míľnikov.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4: Diagram míľnikov (vlastné spracovanie (9)) 
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Tento diagram je naozaj veľmi jednoduchý a prehľadný, v praxi sa aktuálne 

používa skôr jeho tabuľkové prevedenie, ktoré vychádza práve z jednoduchého a 

prehľadného zoznamu základných dát projektu v konceptuálnej fáze, v hláseniach, 

rozboroch a informáciách určených pre užívateľov mimo projekt. (9) 

 

1.5.3 Sieťové grafy 

Za základom sieťových grafov stojí vyvinutie metódy kritickej cesty (anglicky 

Critical Path Metod- CPM) , ktorá sa využívala najmä pri plánovaní veľkých projektov 

v stavebníctve a energetike. Jedným z hlavných dôvodov bola snaha eliminovať slabinu 

Ganttových diagramov, a to práve ich malú flexibilitu a účinnosť v oblasti riadenia 

nákladov. Spoločne vznikala aj podobná metóda nazývaný PERT (anglicky Program 

Evaluation and Review Technique), ktorá bola vyvinutá pre americké námorníctvo za 

účelom vývoja ponoriek. (9) 

 

Obe tieto metódy (CPM i PERT) sú podobné, obe dovoľujú flexibilnú údržbu 

harmonogramu v prípade, že v niektorej z čiastočných úloh nastane zmena, pretože: 

� obsahujú veľké množstvo údajov, ktoré je možné vhodne prezentovať, 

� umožňujú hľadať alternatívy a analyzovať štatistické údaje, určovať 

pravdepodobnosť a skúmať odchýlky,  

� majú definovanú kritickú cestu, ktorá ukazuje na miesta, kde je potrebné 

upriamiť najväčšie úsilie pre dodržanie harmonogramu v kritickej situácii alebo 

pozornosť pri neskorších časových zmenách.  

Obrázok 5: CPM diagram (vlastné spracovanie) 
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Naopak za nevýhodu je považovaná zložitosť tejto metódy a potreby 

komplexného pohľadu, čo prináša veľké problémy s prehľadnosťou pre nezaškoleného 

pracovníka, čo je značné aj z veľmi jednoduchého CPM diagramu na Obrázku 5.(9) 

  

Pre pochopenie použitia príslušných metód (CPM i PERT) je nutné pripomenúť, 

že základom je zistenie časového rozvrhu aktivít projektu. V tomto prípade 

vypočítavame :    

� Termíny – najskôr možného začiatku a konca a najneskorší prípustný začiatok 

a koniec. 

� Rezerva celková- časové obdobie, o ktoré sa môže činnosť oneskoriť bez toho, 

aby ohrozila kritickú cestu. Činnosti s nulovou celkovou rezervou sú kritické. 

� Rezerva voľná- časové obdobie, o ktoré sa môže činnosť oneskoriť bez toho, 

aby oneskorila najskôr možný začiatok nasledujúcej činnosti.  

� Kritická cesta- najdlhšia cesta v grafe od počiatočného po koncový uzol ( na 

Obrázku 5 označená zelenými šípkami), ktorá udáva najkratšiu možnú dobu 

realizácie projektu. Akákoľvek zmena na kritickej ceste má za následok zmenu 

doby trvania celého projektu.  (2) 

 

Základné rozdiely medzi PERT diagramom a CPM podľa profesora Kerznera: 

� CPM používa jeden odhad dĺžky trvania aktivity, zatiaľ čo PERT uvažuje vždy 

optimistickú, pesimistickú a pravdepodobnú variantu, z ktorých následne 

vypočíta dĺžku trvania aktivity, 

� PERT používa pravdepodobnosť a umožňuje kalkuláciu rizík, 

� PERT sa používa skôr pre projekty vývoja, kde je veľmi náročné dopredu 

odhadovať dĺžku trvania jednotlivých aktivít a väzbu plnenia na fakturáciu, 

zatiaľ čo CPM sa používa pre projekty, kde je možné presnejšie určiť trvanie 

jednotlivých aktivít a platobné podmienky viazané na plánované termíny.  

 

V praxi sa taktiež objavujú napríklad PDM diagramy, ktoré v sebe obsahujú 

možnosti metód CPM a PERT a navyše rozširujú koncept väzieb medzi aktivitami 

doplnením pôvodnej varianty koniec - začiatok o väzby začiatok - začiatok, začiatok - 

koniec a koniec - koniec. (9) 



33 

 

1.6 Zdroje projektu 

Samotný management zdrojov spočíva v plánovaní zdrojov, ich identifikácia 

a ich prideľovanie s ohľadom na potrebné schopnosti. Súčasťou managementu zdrojov 

je optimalizácia spôsobu ich využívania v rámci časového harmonogramu projektu, 

rovnako ako ich neustále monitorovanie a riadenie. Pod pojmom zdroje chápeme buď 

ľudí (pracovníkov), zariadenie a infraštruktúru (ako je náradie, vybavenie, poskytovanie 

služieb, informačné technológie a ako sú informácie, dokumenty, znalosti, peňažné 

fondy, atď.), ktoré sú k vykonávaniu projektovej činnosti potrebné. Riadenie projektu 

musí zabezpečiť, aby mali pracovníci k úspešnému plneniu úloh všetky potrebné 

technické, behaviorálne a kontextové kompetencie, zároveň musia mať adekvátne 

informácie a nástroje a taktiež musia prejsť potrebnými školeniami a tréningami, ktoré 

im požadované úlohy umožnia reálne úspešne splniť. (2) 

 

Samotné kapacitné plánovanie projektu sa zaoberá procesmi potrebnými pre 

realizáciu projektu práve z hľadiska zdrojov, čiže sa zameriava na prostriedky 

a pracovné sily, prostredníctvom analýzy potrieb projektu. Výsledkom kapacitného 

plánovania je určiť aké pracovné sily, materiál, energie, stroje a zariadenia sú potrebné 

k realizácii činností projektu a či budú tieto zdroje počas projektu k dispozícii. V praxi 

sa zdrojová analýza používa najmä u tých zdrojov, ktorých sa v projektu vyskytuje 

väčší počet, prípadne ich množstvo je limitované. Hlavné procesy kapacitného 

plánovania zahŕňajú:  

� Určenie potrebných zdrojov projektu a nárok na ne, kedy za podklad pre 

rozhodovanie pokladáme hlavne štruktúru projektu, zoznam činností a časový 

plán projektu a hlavne znalosť toho, ktoré zdroje sú potenciálne k dispozícii 

a za akých podmienok. Nasadenie zdrojov úzko súvisí práve s časovým 

harmonogramom projektu, a preto je nutné stanoviť nároky jednotlivých úsekov 

na zdroje a určiť limitované množstvá.  

� Zostavenie a analýza rozvrhu zdrojov projektu, lebo práve výstupom 

kapacitného plánovania je výpočet rozvrhu zdrojov podľa časového plánu 

projektu a jemu odpovedajúce nároky jednotlivých činností a súčasne nároky 

celého projektu na zdroje. V praxi sa v tomto momente plánovania stretávame s 

pojmom vyrovnanie zdrojov, ktoré chápeme ako riešenie rozporov, ktoré 
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vznikajú nahromadením požiadaviek na čerpanie daného zdroja v určitom 

časovom období prostredníctvom iného usporiadania činností v čase.  

 

Výstupom kapacitného plánovania bývajú tabuľky, ktoré zobrazujú hlavne 

sumáciu zdrojov alebo grafy vo forme histogramov alebo súčtových S-diagramoch. 

Následne je pre úspešnú realizáciu projektu nutné neustále kontrolovať čerpanie 

nákladov a zdrojov, stupeň rozpracovanosti a dokončenie plánovaných projektových 

prác, pričom je nutné splnenie predpokladov ako presné stanovenie zdrojov 

v plánovacej fáze projektu. Ak je výška plánovaných zdrojov vyššia ako disponibilná je 

nutné nájsť iné riešenie a súčasne ak sa zvýšia v priebehu realizácie projektu 

požiadavky na zdroje, musíme naopak hľadať projektové činnosti, kde je možné 

dosiahnuť úspor. (2) 

 

 

1.7 Náklady a stanovenie rozpočtu projektu 

Riadenie nákladov a samotné finančné riadenie zahŕňa všetky činnosti, ktoré sú 

potrebné k plánovaniu, monitorovaniu a kontrolovaniu nákladov v priebehu životného 

cyklu projektu, vrátane hodnotenia projektu a odhadu nákladu v počiatočných fázach 

projektu. Rozpočet projektu je jednou z najdôležitejších charakteristík projektu a je 

absolútne potrebným podkladom pre koordináciu činností a čiastočných dodávok, ktoré 

sú súčasťou projektu, a pre kontrolu postupu projektu vzhľadom k jeho plánu. Zároveň 

je logické, že rozpočet projektu je súčasťou hlavnej projektovej dokumentácie 

a zostavuje sa:  

� V konceptuálnej časti projektu ako podklad pre cenové jednania a uzavretie 

samotného kontraktu, pričom úroveň presnosti tohto rozpočtu odpovedá 

aktuálnym znalostiam jeho zostavovateľov, ide o predbežný rozpočet projektu.  

� V plánovacej fáze projektu, kde tvorí súčasť plánu projektu. Tento rozpočet má 

maximálnu presnosť vzhľadom k miere neurčitosti projektu a je záväzný 

z pohľadu riadenia projektu. (2,9) 
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1.7.1 Metódy stanovenia nákladov  

V praxi sa stretávame s množstvom prístupov a metód oceňovania nákladov, 

začínajúc tými expertnými a končiac zložitými matematickými prístupmi. Výber 

metódy vždy záleží na type projektu, jeho rozsahu a miere zložitosti. Za hlavný vstup 

pri stanovovaní nákladov projektu pokladáme zoznam aktivít a odhad dôb ich trvania 

spracovaný  pri plánovaní projektu. Z tohto prehľadu máme celkovú dobu trvania aktivít 

a následne je nutné ich podrobnejšie špecifikovať práve pri plánovaní nákladov. Kvalita 

odhadov nákladov závisí rovnako na kvalite odhadu času a rovnako na kvalite odhadu 

nákladu na jednotku. Medzi najpoužívanejšie metódy stanovenia nákladov patrí:  

� Analogické odhadovanie, ktoré vychádza z historických informácií organizácie, 

napríklad konečné rozpočty predchádzajúcich projektov, ktoré realizovali 

obdobný typ nákladov, ďalej verejne prístupné databázy priemerných miezd 

jednotlivých profesií, komerčné databázy o cenách a podobne. Tento proces 

taktiež nazývame „odhadovanie z hora na dol“, nie je časovo náročný avšak je 

menej presný.  

� Expertné odhady, ktoré vznikajú na základe skúseností a znalosti problematiky 

managerov alebo členov projektového tímu. Táto možnosť býva používaná 

v prípadoch, kedy je príliš časovo náročné alebo nákladné zisťovať ceny 

z overiteľných zdrojov.  

� Parametrické modelovanie, ktoré využíva matematický model založený na 

známych parametroch, ktoré sa môžu líšiť podľa typu realizovanej práce. 

Parametrom môžu byť napríklad náklady na meter kubický, náklady na hodinu 

práce buldozéru atď. Existujú dva typy parametrického odhadovania a to :  

• Regresná analýza, ktorá odhaduje budúce hodnoty na základe 

štatistického spracovania predchádzajúcich hodnôt. 

• Krivka osvojovania znalostí, ktorý vychádza z predpokladu, že pri 

opakovaní práce stále dokola sa pracovníci učia pracovať rýchlejšie 

a s menšou chybovosťou, s čím súvisia klesajúce náklady realizáciu 

činnosti, respektíve s rastom skúseností pracovnej sily, klesá čas 
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potrebný k pracovnej činnosti a tým klesajú celkové náklady realizácie 

činnosti. 

� Odhadovanie zdola na hor, kedy každý projekt začína na nulových nákladoch, 

ku ktorým následne pričíta náklady na každú položku hierarchickej štruktúry 

prác. Výsledkom je súčet nákladov pre celý projekt, ktorý je veľmi presný avšak 

z pohľadu realizovateľnosti je tento proces veľmi časovo, takže i nákladovo 

náročný.  

� Použitie softwaru, ktorý sa stáva pri množstve projektov viac než nápomocný, 

zároveň je možné použiť aj tabuľkové procesory a štatistický či simulačný 

software.  

� Analýza ponúk dodávateľov, ktorá vychádza z porovnávania cien v ponukách 

potenciálnych dodávateľov. 

� Ostatné odhady, kedy sa zameriavame najmä na analýzu rezerv, ktoré je nutné 

k nákladom na projekt pripočítať, aby sme boli schopný kryť nepredvídané 

výdaje a na analýzu nákladov na kvalitu. (2,9) 

 

Ako už bolo zmienené rozpočet projektu sa skladá z nákladov, avšak na druhej 

strane vystupujú taktiež výnosy projektu. Súčasťou plánovania projektov je teda nutné i 

plánovanie výnosov, ktoré v konečnom dôsledku rozhodne o tom, či je daný projekt 

ziskový alebo nie. U neziskových projektov by mali byť strany nákladov a výnosov 

minimálne zhodné. Rozpočet je hlavnou časťou projektového plánu a zaujímajú sa oň 

všetky zainteresované strany- od vlastníkov projektu, ktorých zaujíma hlavne to, aké 

náklady budú na projekt vynaložené a koľko projekt zarobí, ďalej cez koordinátorov 

tímov, ktorí potrebujú vedieť koľko financií majú na jednotlivé aktivity, až po 

jednotlivých zamestnancov, ktorí sa zaujímajú o výšku svojej mzdy.(2) 

 

1.8 Riadenie rizík v projekte 

Riziko je veľmi často definované ako nebezpečenstvo vzniku straty. V histórii sa 

s prvými známkami o pojme riziko stretávame údajne už v 17. storočí počas 
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zámorských plavieb. Výraz "risico" pochádza z taliančiny a označoval úskalie, ktorému 

sa museli plavci vyhnúť. Následne sa tým vyjadrovalo "vystavenie nepriaznivým 

okolnostiam". V starších encyklopédiách nájdeme pod týmto heslom vysvetlenie, že sa 

jedná o odvahu alebo nebezpečenstvo, prípadne že "riskovať" znamená odvážiť sa 

niečoho. Až neskôr sa objavuje aj význam v zmysle možnej straty. Dnes už vieme, že 

nebezpečenstvo predstavuje niečo trochu iné a v teórii rizika súvisí s hrozbou. Podľa 

dnešných výkladov sa rizikom všeobecne rozumie nebezpečenstvo vzniku škody, 

poškodenia, straty či zničenia, prípadne neúspech pri podnikaní. (8)  

Neexistuje jedna všeobecne uznávaná definícia, pojem riziko je definovaný rôzne: 

� pravdepodobnosť či možnosť vzniku straty, všeobecne nezdaru, 

� variabilita možných výsledkov alebo neistota ich dosiahnutia, 

� odchýlka skutočných a očakávaných výsledkov, 

� pravdepodobnosť akéhokoľvek výsledku, odlišného od výsledku očakávaného, 

� situácia, kedy kvantitatívny rozsah určitého javu podlieha istému rozdeleniu 

pravdepodobnosti, 

� nebezpečenstvo negatívnej odchýlky od cieľa (tzv. čisté riziko),  

� nebezpečenstvo chybného rozhodnutia, 

� možnosť vzniku straty alebo zisku (tzv. špekulatívne riziko), 

� neurčitosť spojená s vývojom hodnoty aktíva (tzv. investičné riziko). Stredná 

hodnota stratovej funkcie,  

� možnosť, že špecifická hrozba využije špecifickú zraniteľnosť systému, atď. (8) 

Samotné riadenie rizík je neustály proces, ktorý sa odohráva v priebehu všetkých 

fáz životného cyklu projektu, od samotného nápadu až po úplné ukončenie projektu. 

Znalosti, ktoré súvisia s riadením rizík a príležitosti zhrnuté pri ukončení projektu 

potom následne značne pomáha a prispieva k úspechu budúcich projektov. V priebehu 

celého projektu musí mať projektový tým na pamäti, že neustále hrozí množstvo 

nebezpečenstiev, ktoré môžu výsledok projektu ohroziť. Je preto nutné neustále 

sledovať hlavne nepriaznivé vplyvy na projektu a je potrebné nachystať opatrenia, ktoré 

by ohrozenie projektu znížili a prostredníctvom nachystaných opatrení zvýšiť 

pravdepodobnosť úspešného zakončenia projektu. (2) 
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Riadenie rizík projektu vychádza z rizikového inžinierstva, ktoré predstavuje 

technicko-ekonomickú disciplínu, ktorá sa zaoberá problematikou rizika a chápe riziko 

ako možnosť utrpieť škodu.  Taktiež moderný projektový management chápe riziko ako 

negatívnu udalosť a naopak pod pojmom príležitosť pozitívnu udalosť. Riziko má vo 

všeobecnosti svoju hodnotu (HR), ktorá sa vypočíta ako súčin pravdepodobnosti (P), že 

riziko nastane a hodnoty predpokladanej škody (Š), ktorú riziko spôsobí, TJ: 

HR= P*Š,  

pričom výsledná jednotka sa prepočítava na menu, v ktorej je vyjadrená predpokladaná 

výška škody. (2) 

1.8.1 Analýza rizík v projekte 

Kvalitnú a komplexnú analýzu rizík je potrebné urobiť na začiatku riešenia 

projektu, konkrétne po spracovaní plánu projektu a ukončení všetkých výberových 

konaní na dodávky pre projekt, aby sme mohli komplexne posúdiť a zhodnotiť, čo 

najširšie spektrum významných rizík. Pri analýze rizík projektu postupuje podľa 

nasledujúcich krokov: 

� Identifikácia rizík projektu, kedy sa snažíme identifikovať všetky 

nebezpečenstvá, ktoré môžu projekt ohroziť. Je nutné identifikovať hlavne 

významné nebezpečenstvá, ktoré je následne potrebné zaznamenať a čo 

najpresnejšie popísať. Pokiaľ nemá projektový tím spracovaný zoznam 

nebezpečenstiev z minulého projektu, z ktorých môže vychádzať, odporúča sa 

na identifikáciu zvoliť metódu brainstorming.  

� Posúdenie rizík projektu, kedy sa snažíme odhadnúť pravdepodobnosť výskytu 

daného rizika a odhadnúť výšku predpokladaného nepriaznivého dopadu na 

projekt. Pri posúdení sa často využívajú tabuľky, ktoré dovoľujú hodnoty 

pravdepodobnosti presne určiť, prípadne techniky expertných odhadov ak nie sú 

tabuľky k dispozícii. Využitie rôznych štatistických prehľadov či štatistík 

vytvorených  na základe vyhodnotenia predchádzajúcich projektov je v tomto 

prípade veľmi nápomocné. Posúdenie rizík môže byť kvantitatívne (hodnotu 

pravdepodobnosti i hodnotu dopadu určíme číselnou hodnotou) alebo 
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kvalitatívne (hodnotu pravdepodobnosti a hodnotu straty ohodnotíme verbálne). 

Výsledkom tohto kroku je vyjadrenie hodnoty rizík. 

� Odozvy na zistené riziká, kedy hľadáme odpoveď ma to, ako budeme na dané 

riziká reagovať. Cieľom tejto fáze je znížiť hodnotu všetkých rizík na takú 

úroveň, aby sme mohli povedať, že projekt má veľkú pravdepodobnosť na 

úspešnú realizáciu. Veľkosť prijateľného rizika by mala vychádzať z firemnej 

stratégie riadenia rizík, avšak pokiaľ firma takúto stratégiu nemá, musí túto 

hodnotu určiť projektový tím. Čím vyššia je hodnota rizika, tým viac by sme sa 

mali snažiť nájsť opatrenie, ktoré by túto hodnotu, čo najviac znížilo. Medzi 

typické opatrenie, ktoré sa pri riadení rizík v praxi najviac používajú patrí: 

• nepriaznivú udalosť poistiť= prenesenie rizika na iný subjekt, 

• zmiernenie rizika navrhnutím opatrenia, ktoré by znížilo veľkosť dopadu 

rizika na projekt alebo pravdepodobnosť jeho výskytu, 

• vylúčenie rizika nájdením iného riešenia, 

• vytvorenie rezervy, ktorý môže byť napríklad časová či finančná, ktorá 

nám umožní nepriaznivú udalosť kompenzovať, 

• vytvorenie záložného plánu (anglicky contingency plan) pre prípad, že 

riziko nastane.  

 

Základom pre nájdenie konkrétneho opatrenia, ktoré reálne zníži riziko na 

požadovanú úroveň, je kreatívne myslenie celého projektového tímu. Navrhnuté 

opatrenia však aj niečo stoja, preto je nutné s týmito nákladmi pri rozpočte projektu 

počítať. Opatrenie proti riziku je logicky správne ak jeho náklady nie sú vyššie ako 

hodnota rizika. (2) 

 

1.8.2 Metódy analýzy rizík 

Doporučené metódy pre analýzu rizík projektu môžeme rozdeliť na dve skupiny, 

tak ako to odporúča norma ISO 10006- Smernica pre management kvality projektov 

v kapitole procesu riadenia rizík na :  
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� Metódy, zaoberajúce sa analýzou rizík produktu projektu, kedy tieto 

špecializované metódy vychádzajú z technickej podstaty realizovaného 

produktu, ktorý je výstupom projektu. Ak je napríklad výsledkom projektu 

informačný systém, potom je vhodné riziká analyzovať metódou CRAMM, 

ktorá analyzuje bezpečnostné riziká informačného charakteru. V prípade, že je 

výsledkom projektu zavedenie novej technológie výroby potravín, identifikovať 

riziká pomôže metódy HACCP. Naopak riziká projektu konštrukčného vývoja 

strojárenských výrobkov zaistíme pomocou metódy FMEA, atď. 

� Metódy zaoberajúce sa analýzou rizík managementu projektu, kedy svoju 

pozornosť venujeme najmä rizikám, ktoré vyplývajú z podstaty riadenia projektu 

a taktiež zvažujú riziká vyplývajúce z podstaty realizácie produktu projektu. (2) 

 

Nasledujúca časť práce sa bližšie venuje dvom metódam, ktoré sú následne 

využité aj v praktickej časti diplomovej práce.  

 

 

1.8.2.1 Metóda RIPRAN 

Metóda RIPRAN, ktorá slúži pre kvantifikáciu rizík, sa doporučuje používať 

práve skúsenejším projektovým tímom, ktoré majú dostatok podkladov o projekte a 

dostatok štatistických podkladov z minulých projektov. Táto metóda sa v súčasnej 

(2.verzii) skladá zo štyroch základných krokov, ktoré budú následne popísané: 

� identifikácia nebezpečenstva projektu 

� kvantifikácia rizík projektu 

� reakcia na riziko projektu 

� celkové posúdenie projektu 

 

 

Krok 1 

 V tomto kroku identifikuje projektový tím všetky možné nebezpečenstvá a 

zostavuje zoznam vo forme tabuľky- viď Tabuľka 3. Nebezpečenstvá sa hľadajú tak, že 

sa projektový tím snaží odpovedať na otázku, čo by sa mohlo nepriaznivého prihodiť 
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ak... ? a následne k hrozbe hľadá scenár, ktorý bude hrozbou vyvolaný. Možné je taktiež 

postupovať od scenáru, kedy odhadujeme, čo sa môže v projekte stať a hľadať spúšťač, 

čiže hrozbu. (2) 

 

Tabuľka 3: Zoznam nebezpečenstiev podľa metódy RIPRAN-1.krok (2) 

Porad. číslo  Hrozba Scenár Poznámka 

1. Výskyt chrípkovej 
epidémie v jarnom 

období marec- apríl. 

Ochorenie takmer 
30% 
zamestnancov. 

Odhad počasia na základe 
predpovedi z minulého roka. 

2. ... ... ... 

 

 

Krok 2 

 V druhom kroku prebieha následná kvantifikácia rizík, takže tabuľka zostavená 

v prvom kroku sa rozšíri (viď Tabuľka 4) o pravdepodobnosť výskytu scenára, hodnotu 

dopadu scenára na riziko a o výslednú hodnotu rizika, ktorú vypočítame ako  

Hodnota rizika= pravdepodobnosť scenára * hodnota dopadu. 

 

Tabuľka 4: Kvantifikácia rizík podľa metódy RIPRAN-2.krok (2) 

Porad. 
číslo 

Hrozba Scenár Pravdepodob. Dopad na projekt Hodnota 
rizika 

1. Výskyt 
chrípkovej 
epidémie 

marec- apríl. 

Ochorenie 
takmer 30% 

zamestnancov. 

 
50% 

Výpadok pracovnej 
kapacity a oneskorenie 

zákazky o 3 
mesiace=> penále 

600tis. Kč 

 
300 tis. 

Kč 

2. ... ... ... ... ... 
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Metóda RIPRAN umožňuje číselnú aj verbálnu kvantifikáciu, (viď Tabuľka 5 

zobrazujúca verbálne hodnoty nepriaznivých vplyvov a následne Tabuľka 6 zobrazujúca 

priradenie verbálnej hodnoty rizika na základe verbálnej hodnoty pravdepodobnosti a 

dopadu) pričom hodnoty pravdepodobnosti môžeme vyjadriť ako:  

 

� Vysoká pravdepodobnosť- VP – nad 66% 

� Stredná pravdepodobnosť- SP – 33-66% 

� Nízka pravdepodobnosť -NP – pod 33%. (2) 

 

Tabuľka 5: Verbálne hodnoty nepriaznivých dopadov na projekt (2) 

 
 

Veľký nepriaznivý 
dopad na projekt 

VD 

• ohrozenie cieľa projektu 

• ohrozenie koncového termínu projektu 

• možnosť prekročenia celkového rozpočtu projektu 

• škoda viac ako 20% z hodnoty projektu 

 
Stredný nepriaznivý 

dopad na projekt 
SD 

• škoda 0,51-19,5% z hodnoty projektu 

• ohrozenie termínu, nákladov, resp. zdrojov niektorej 

čiastkovej činnosti, čo bude vyžadovať mimoriadne zásahy 

do projektu 

 
Malý nepriaznivý 
dopad na projekt 

MD 

• škody do 0,5% z hodnoty projektu 

• dopady vyžadujúce zásahy do projektu 

 

 

Tabuľka 6: Väzbová tabuľka pre priradenie verbálnej hodnoty rizika (2) 

 VD SD MD 

VP Vysoká hodnota rizika 
VHR 

Vysoká hodnota rizika 
VHR 

Stredná hodnota rizika 
SHR 

SP Vysoká hodnota rizika 
VHR 

Stredná hodnota rizika 
SHR 

Nízka hodnota rizika 
NHR 

NP Stredná hodnota rizika 
SHR 

Nízka hodnota rizika 
NHR 

Nízka hodnota rizika 
NHR 
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Krok 3 

 Cieľom tretieho kroku je navrhnúť opatrenia, ktorých úlohou je znížiť hodnotu 

rizika na požadovanú úroveň. Návrhy je opäť vhodné formulovať do tabuľky (viď 

Tabuľka 7).(2) 

Tabuľka 7: Opatrenia podľa metódy RIPRAN-3.krok (2) 

Porad. 

číslo 

Návrh na 

opatrenie 

• Predpokladané náklady 

• Termín realizácie 

• osobná odpovednosť 

Nová hodnota zníženého 
rizika 

1. očkovanie 

proti chrípke 

• 20 000Kč za vakcínu 

• 02/2012 

• dohodnuté s podnikovým 

doktorom a odsúhlasené 

zamestnancami 

výnimočné ochorenia budú 
kompenzované nadčasmi=> 

nulová hodnota rizika 

2. ... ... ... 

 

 

Krok 4 

 V poslednom kroku posúdime celkovú hodnotu rizika a vyhodnotíme ako veľmi 

je projekt rizikový a či je vôbec možné pokračovať v jeho realizácii bez značných zmien 

či zvláštnych opatrení.  

 Je značné, že metóda RIPRAN vyžaduje pracovať s podrobným rozborom 

hrozieb, scenárov, hodnôt pravdepodobností a hodnôt dopadov, kvôli čomu je táto 

metóda zložitejšia a pracnejšia. Na druhej strane však prináša presnejšie výsledky 

analýz rizík a podporuje tím v nájdení optimálnych opatrení k zníženiu rizika, ktoré 

následne zväčšujú pravdepodobnosť úspešného dokončenia projektu (2) 
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1.8.2.2 Mapa rizík 

Mapa rizík je metóda, ktorá umožňuje identifikované a analyzované riziká vidieť 

z pohľadu ich nebezpečnosti pre úspešné dokončenie projektu. Je množstvo verzií mapy 

rizík, pre jednoduchosť a dobrú vypovedaciu schopnosť autorka práce používa mapu 

rizík zobrazenú na Obrázku 6. U každého rizika sa ohodnotí pravdepodobnosť jeho 

výskytu a následne sa ohodnotí veľkosť dopadu rizika na stupnici 1-5 (prípadne pre 

väčší počet a väčšiu rôznorodosť rizík na stupnici 1-10) a následne sa každé riziko 

vynesie do dvojrozmerného grafu (mapy rizík) ako bod. Následne sa mapa rozdelí 

podľa potreby na oblasti s vypovedacou hodnotou rizika, na Obrázku 6 konkrétne 

oblasť zelená- prijateľné riziká, oranžova- je potrebné „zbystriť“ a červena- kritické 

riziká. (2,8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6: Mapa rizík (vlastné spracovanie) 
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1.8.3 Sledovanie rizík v projekte 

Pokiaľ je vykonaná analýza rizík a v implementácii projektu sa tím rozhodol 

pokračovať, je nutné všetky identifikované riziká neustále sledovať, pretože môže dôjsť 

k možným udalostiam:  

� Môžu sa zmeniť podmienky, ktoré následne ovplyvnia hodnotu 

pravdepodobnosti alebo hodnotu škody u niektorého rizika. Táto situácia si 

vyžaduje opätovné prepočítanie aktuálnej hodnoty rizika a prípadne doplnenie 

žiadaného oparenia. 

� Môže sa vyskytnúť nová významná hrozba, ktorú je taktiež nutné ohodnotiť a 

navrhnúť pre ňu opatrenia. 

� Naopak hrozba môže taktiež pominúť a my môžeme riziko úplne vyradiť zo 

sledovania. 

� Je nutné dávať pozor na situácie, kedy niektoré z opatrení stratí svoju účinnosť a 

my musíme stávajúce opatrenie buďto modifikovať na požadovanú úroveň alebo 

vymyslieť úplne nové.  

� Zistíme, že je potrebné zmeniť scenár rizika s čím súvisí aj zmena 

pravdepodobnosti alebo dopadu rizika, čo si vyžaduje prepočítanie hodnoty 

rizika.  

� Aktuálne nastane situácia, ktorá si vyžaduje práve využiť pripravené opatrenia, 

atď.  

 

Sledovanie rizík býva často zaradené ako pravidelný bod porád projektového 

tímu. Druhým spôsobom zaistenia sledovania rizík je, že sa určí konkrétna osoba, ktorá 

bude za sledovanie konkrétneho rizika zodpovedná. K efektívnemu sledovaniu rizík sa 

v dnešnej dobe čoraz častejšie používa počítačová podpora, ktorá sa zakladá na vedení 

katalógu sledovaných rizík a následne môže využívať aj sofistikovanejšie funkcie, ktoré 

na prípadnú zmenu stavu rizika upozornia. (2) 
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1.9 Ukončenie a vyhodnotenie projektu 

Dalo by sa povedať, že množstvo problémov s projektmi vzniká práve z dôvodu 

nesprávneho zahájenia a neúplného ukončenia. Je naozaj nutné vymedziť, kedy projekt 

končí a kedy začína samotná prevádzková fáza samotného produktu projektu. 

Problémom býva najmä udržanie pozornosti projektového tímu až do samotného konca 

projektu, záverečného vyhodnotenia projektu.  Dôležitým krokom z pohľadu vlastníka 

je vytvorenie dokumentu Poučenia z realizácie projektu, ktorý obsahuje zoznam 

hlavných faktorov, rozborov a komentárov z pohľadu:  

� hodnotenia naplnenia cieľov projektu, 

� porovnanie plánovaných a skutočných hodnôt pri všetkých merateľných 

výsledkoch, 

� rekapitulácia zmien predmetu projektu, 

� naplnenie plánu kvality, 

� špeciálnych podmienok, uskutočnených a zvládnutých rizík projektu, 

� efektivity procedúr projektového managementu. 

 

Pri záverečných analýzach čerpáme dáta z projektovej dokumentácie 

a projektových evidencií, z exaktných výsledkov kontrolných meraní a súhrnov 

z účtovníctva projektov, zo samotného projektového výskumu a z individuálnych 

vyjadrení a komentárov sponzora a nadriadeného managementu.  

Za úplne poslednú tzv. upratovaciu fázu každého projektu považujeme 

administratívne uzavretie projektu, ktoré obsahuje všetky úkony a činnosti spojené 

s vyhotovením, kontrolou a uložením všetkých dokumentov súvisiacich s daným 

projektom. Hlavnou súčasťou tejto fáze je : 

� overenie a dokumentácia výstupu projektu, 

� uzavretie internej administratívy, účtovnícke vyrovnanie nespotrebovaných 

zdrojov projektu, 

� záverečné usporiadanie a archivácia projektovej dokumentácie. (9) 
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Ukončenie projektu jednoznačne neznamená úplné ukončenie všetkých aktivít 

súvisiacich s projektom. Po ukončení by mala vždy nastať fáza vyhodnotenia 

(poprojektová fáza) a samotný produkt projektu prechádza do  fáze prevádzky a je nutné 

si naďalej plniť záväzky  dodávateľskej organizácie  ako záruku a servis, čo však už 

nepovažujeme za súčasť projektu.  Je nutné pamätať na to, že presné určenie okamžiku 

ukončenia i zahájenia projektu je nutným predpokladom pre vyhodnotenie toho, či 

projekt splnil svoj trojimperatív a ďalšie náležitosti. (2)  
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2 Analýza súčasného stavu 

Táto časť diplomovej práce sa v úvode venuje základnej charakteristike 

spoločnosti Quality Brands, pre ktorú je návrh projektu pripravovaný a následne 

analýze súčasnej situácie, najprv z pohľadu vonkajších faktorov a následne z pohľadu 

vnútorných faktorov.  

 

2.1 Charakteristika spoločnosti Quality Brands, s.r.o. 

Spoločnosť Quality Brands s.r.o. poskytuje profesionálne služby a servis v 

oblasti komerčného telemarketingu. Spoločnosť vznikla v máji roku 2006 v 

samotnom centre Brna. Spoločnosť stavia na vyše 15-ročných skúsenosti managementu 

na švajčiarskom a českom trhu. V súčasnosti firma zastrešuje 350 aktívnych agentov 

pôsobiacich na 110 volacích miestach. Obchodným partnerom ponúka spoločnosť 

Quality Brands s.r.o. široké portfólio komplexných telemarketingových služieb spolu 

s pravidelným reportingom poskytovaných služieb. Medzi najväčších zákazníkov 

spoločnosti Quality Brands patria spoločnosti Telefónica O2, Vodafone a T-Mobile, 

ktorým spoločnosť Quality Brands s.r.o. poskytuje služby zákazníckej linky ale taktiež 

moderné služby aktívneho telemarketingu. Kompletný servis v oblasti predaja- inbound 

a backoffice služby poskytuje napríklad pre spoločnosti Klingel, Parfums.cz, Kasa - 

zásielkové služby s módov, parfémami, spotrebičmi, atď. (21) 

Na záver je nutné podotknúť, že služby, ktoré spoločnosť Quality Brands 

poskytuje si vyžadujú pracovnú dobu na niektorých projektoch od 7:00 hod do 22:00 

hod, čo môže byť pre niektorých zamestnancov problémové.  

 

 

2.2 SLEPT analýza 

SLEPT analýza je veľmi dôležitým nástrojom používaným pre spoznanie 

okolitého ekonomického sveta, ktorý viac či menej ovplyvňuje každú firmu na trhu. 

V tomto prípade SLEPT analýza ukáže na nedostatky a problémové faktory, ktoré 

spoločnosť motivujú k realizácii navrhovaného projektu.  
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2.2.1 Spoločenské faktory 

Dnešným trendom je že ženy, pokiaľ im to zamestnanie dovoľuje, sa do práce 

vracajú, čo najskôr. Pomaly konečne odznieva názor, že žena, ktorá nezostane na 

rodičovskej dovolenke presne tri roky, je „zlou matkou“. Bohužiaľ sa v tejto situácii 

stretávame často s problémom, že matka nemá možnosť dieťa do štátnych jaslí alebo 

škôlky umiestniť. Samozrejme existujú súkromné zariadenia, ktorých služby a možnosti 

sú veľmi lákavé, bohužiaľ však cena tejto služby nie je pre väčšinu rodín prijateľná.  

Mierne rastúca pôrodnosť v posledných rokoch, ktorú zobrazuje Obrázok 7, jasne 

ukazuje, že firma, ktorá sa rozhodne firemnú škôlku zriadiť sa rozhodne nenaplnenej 

kapacity báť nemusí.   

 

Obrázok 7: Počet narodených detí v Jihomoravskom kraji v rokoch 1991-2010 (13) 

 

Na druhej strane je však fakt, že hoci počet narodených detí z roka na rok rástol, 

počet predškolských zariadení nestúpal. Môžeme polemizovať o tom či má rastúca 

kapacita škôlok vplyv na kvalitu poskytovaných služieb, avšak zo štatistík, ktoré sú 

znázornené v Tabuľke 8, je zreteľné, že štát ako poskytovateľ tejto služby na rastúci 

dopyt príliž nereaguje.  

 

Tabuľka 8: Štatistika detí v materských škôlkach (vlastné spracovanie (15)) 

Šk.rok  Počet škôlok Počet tried v 
škôlkach 

Počet detí v 
škôlkach 

2006/2007 633 1404 31466 

2007/2008 630 1433 32170 

2008/2009 630 1475 33181 

2009/2010 630 1518 34615 

2010/2011 633 1586 36377 
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Samotný Štatistický úrad komentuje situáciu nasledovne: „V školskom roku 

2010/2011 bolo v Jihomoravskom kraji v prevádzke 633 materských škôlok s 1 586 

triedami. Zariadenia navštevovalo 36 377 detí, o ktoré sa staralo 2 842 učiteľov 

(prepočítaný počet). V posledných piatich rokoch kapacita zariadení mierne rástla, 

pretože sa zvyšoval záujem o umiestenie stále väčšieho počtu detí do materských škôl. 

Oproti školskému roku 2006/2007 sa počet tried rozšíril o 182 a kapacita vzrástla o 4 

911 miest. Aj cez nárast kapacity predškolských zariadení nebolo podľa stavu k 30. 9. 

2010 uspokojených 7 057 žiadostí o prijatie do materskej školy, k rovnakému dátumu 

predchádzajúceho roku to bolo 5 007 žiadostí.“ (15, str.1) 

 

2.2.2 Legislatívne faktory 

Z legislatívneho hľadiska je možné zriadiť akreditované či neakreditované 

predškolské zariadenie. Akreditované škôlky sú zriaďované podľa školského zákona 

a podliehajú rovnakej právnej úprave ako škôlky založené štátom. S akreditáciou škôlky 

súvisia povinnosti ako napríklad zamestnávať pedagogického pracovníka, zaistiť určitý 

počet pedagógov na počet detí a podobne. Výhody zriadenie tejto škôlky spočívajú vo 

forme dotácií zo štátneho rozpočtu, v istote kvalifikovaných a fundovaných 

zamestnancov a hlavne v daňovo uznateľných nákladoch na zriadenie škôlky. V prípade 

neakreditovaných škôlok, ktoré nie sú "škôlkou" v zmysle školského zákona, je 

zakladanie a prevádzka pre zamestnávateľov jednoduchšie. Zariadenia nepodlieha 

kontrole školskej inšpekcie, výhodou pre firmu je, že nie je povinná riadiť sa školským 

zákonom a pre rodičov sa jedná hlavne o skutočnosť, že ak umiestni dieťa do 

neakreditované škôlky, nebude im odobratý rodičovský príspevok. Tento fakt je 

vykúpený tým, že rodičia nemajú možnosť odvolania k úrovni výučby a často sú 

zaskočení vysokými nákladmi na školné. Je potrebné si však uvedomiť, že náklady na 

vybudovanie predškolského zariadenie sa považujú s odvolaním sa na ustanovenie § 25 

ods. 1 písm. h) bod 2 ZDP u zamestnávateľa na daňovo neuznateľné. Stavebné a 

hygienické požiadavky sú však zhodné a rovnako prísne u oboch typov škôlok. (5, 11)  

 

Momentálne existujú v Českej republike tri formy predškolských zariadení, 

z ktorých si firmy zakladajúce firemné škôlky môžu vybrať. Pri výbere toho správneho 

zariadenia je potrebné zvažovať najmä počet detí, pre ktoré zariadenie pripravujeme a 
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s tým súvisiacu finančnú stránku pripravovaného projektu. V tejto fáze rozhodovania je 

určite vhodné mať spracovaný aspoň stručný dotazník týkajúci sa záujmu a finančných 

možností zamestnancov.  

 

2.2.2.1 Detská skupina 

Legislatíva: Návrh zákona je teraz v Parlamente ČR 

Činnosti: Špeciálny typ sociálnej služby, ktorý má predovšetkým slúžiť k podpore 

možnosti návratu rodičov predškolských detí na trh práce. V týchto zariadeniach je 

poskytovaná nepríležitostná a nekrátkodobá starostlivosti o deti predškolského veku 

(nie však nepretržitá - tzn. bez prenocovania). V detskej skupine sa poskytuje primerane 

veku deťom výchovná starostlivosť zameraná na rozvoj jeho schopností, kultúrnych a 

hygienických návykov pre deti vo veku 0-7 rokov. 

Prevádzkové požiadavky: Zákon definuje tri veľkosti detských skupín a to: malá 

skupina (1-4 deti), stredná skupina (4-12 detí), veľká skupina (13-24 detí). Prevádzkové, 

priestorové a personálne požiadavky sa odvodzujú od zvolenej veľkosti detskej skupiny, 

s tým, že jeden zriaďovateľ môže prevádzkovať viac detských skupín. Zariadené musí 

byť prevádzkované na nekomerčnej báze (tzn. vybrané poplatky od rodičov slúži na 

úhradu nákladov, nie tvorbe zisku) a môžu ich zriaďovať zamestnávatelia, neziskové 

organizácie, samospráva. Zariadenia budú zaregistrované na príslušných krajských 

úradoch a budú oslobodené od platby DPH a dane z príjmu. (5)  

 

2.2.2.2 Firemná škôlka 

Legislatíva: Zákon č 561/2004 Sb.- Školský zákon, vyhláška č 410/2005 Zb. - O 

hygienických požiadavkách na priestory a prevádzku predškolských zariadení 

Činnosti: Predškolské vzdelávanie podporuje rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského 

veku, podieľa sa na jeho zdravom citovom, rozumovom a telesnom rozvoji a na 

osvojenie základných pravidiel správania, základných životných hodnôt a 

medziľudských vzťahov. Predškolské vzdelávanie napomáha vyrovnávať 

nerovnomernosti vývoja detí pred vstupom do základného vzdelávania. 

Prevádzkové požiadavky: Vonkajšie priestory: musí byť k dispozícii 4 m2 

nezastavanej plochy pozemku na 1 dieťa; Vnútorné priestory: 4m2 dennej miestnosti 
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(herňa, spálňa) / 1 dieťa; hygienické zariadenia: na každých 5 detí musí pripadať 1 

detská misa a 1 umývadlo. (5) 

 

2.2.2.3 Rodinné kútiky a detské centrá 

Legislatíva: Zákon č 455/1991 Sb. - O živnostenskom podnikaní 

Činnosti: Výchova detí nad 3 roky veku (v prípade, že má prevádzkovateľ živnostenské 

oprávnenie viazané živnosti starostlivosť a výchova detí do 3 rokov veku, môže byť do 

tohto zaradenia prijaté aj dieťa mladšie), zabezpečovanie výchovných, relaxačných a 

vzdelávacích programov, dohľad nad deťmi, organizovanie zotavovacích akcií. 

Prevádzkové nároky: Vnútorné priestory: 4m2 dennej miestnosti (herňa, spálňa) / 1 

dieťa; hygienické zariadenia: na každých 5 detí musí pripadať 1 detská misa a 1 

umývadlo. Priestory, kde sa deti zdržiavajú, by mali mať k dispozícii záhradu alebo 

ihrisko, alebo byť situované tak, aby umožňovali pobyt detí v prírode. 

Personál: podľa uváženia prevádzkovateľa, okrem podmienok vyplývajúcich z 

živnostenského zákona  (starostlivosť o deti mladšie ako 3 roky je viazaná živnosť). (5) 

 

V praxi sú firemné zariadení starostlivosti o deti predškolského veku častejšie 

zriaďované podľa živnostenského, nie školského zákona. Tento model je menej 

byrokratický a prevádzkovo náročný, umožňuje rýchlejšie a lacnejšie vybudovať a 

prevádzkovať potrebné zariadenia, zároveň však živnostenský zákon neurčuje žiadne 

prevádzkové a personálne pravidlá. V prípade legislatívy je taktiež nutné zvážiť daňovú 

uznateľnosť či neuznateľnosť nákladov súvisiacich so vznikom a prevádzkovaním 

firemnej škôlky.  

 

2.2.3 Ekonomické faktory 

Z ekonomického hľadiska je v súvislosti s realizáciou firemnej škôlky dôležité 

brať ohľad najmä na fakt, že ekonomická situácia všeobecne nie je aktuálne príliš 

priaznivá, čo je možné považovať za „mínus“ pre zakladateľa takejto škôlky, avšak na 

druhej strane táto situácia núti ľudí čoraz viac pracovať, čo znamená naopak pre 

zakladateľa škôlky „plus“, pretože môže očakávať, že zamestnanci budú chcieť 

pracovať a možnosť umiestniť dieťa do firemnej škôlky im to oveľa lepšie umožní. 
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Taktiež ponúknutie takto výhodného benefitu pre zamestnanca je motivujúce pre jeho 

stabilný a kvalitnejší výkon, čo je taktiež pre firmy s vysokou fluktuáciou zamestnancov 

kľúčové.  

 

2.2.4 Politické faktory 

Vzhľadom na to, že momentálne je návrh zákona pre zriadenie tzv. Detskej 

skupiny v Parlamente, bolo by prínosné, keby Parlament tento zákon začal riešiť, čo by 

mohlo konečne viesť k zjednodušeniu aktuálne dosť komplikovaného procesu, ktorý 

celé vybudovanie firemného predškolského zariadenia sprevádza.  

Ďalším faktorom v tejto oblasti je čoraz populárnejšia a presadzovanejšie 

politika Rovných príležitostí. Ide o pojem, s ktorým sa stretávame v mnohých 

súvislostiach – zameriava sa na rovnaké príležitosti menšín, handicapovaných, podľa 

veku, farby pleti, rasy, náboženského vyznania - ale tiež a predovšetkým na rovnosť 

príležitostí podľa pohlavia, teda mužov a žien. Koncept rovnosti príležitostí pre mužov 

a ženy spočíva v snahe zabezpečiť rovnaké postavenie žien a mužov na pracovnom trhu 

na základe predpokladu, že všetci majú rovnaké právo rozvíjať svoje schopnosti. Plán 

pre dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami definuje nasledujúcich 6 prioritných 

oblastí, na ktoré by EÚ mala zamerať svoju pozornosť: 

• Rovnaká ekonomická nezávislosť pre mužov a ženy 

• Zlaďovanie súkromného a pracovného života 

• Rovnaké zastúpenie pri rozhodovaní 

• Odstránenia všetkých foriem násilia na základe pohlavia 

• Odstránenie genderových  stereotypov 

• Podpora rovnosti pohlaví vo vonkajších a rozvojových politikách (5) 

 

2.2.5 Technologické faktory 

Zriadenie firemného predškolského zariadenia nie je rozhodne technologicky 

náročné, takže technologické faktory nemajú v tomto prípade žiadny významný vplyv.  

 



54 

 

2.3 SWOT analýza  

Následná SWOT analýza spoločnosti Quality Brands na Obrázku 7 ukazuje 

práve strategické možnosti zmien, ktoré by spoločnosť mohli posunúť vpred. 

 

Obrázok 8: SWOT analýza spoločnosti (vlastné spracovanie) 

 

Ako svoju najsilnejšiu stránku firma vidí svoje prvenstvo vo vstupe na trh 

callcentier v Brne, ktoré jej pomohlo vybudovať si dlhodobé a stabilné postavenie. 

Spoločnosť má široké spektrum spokojných a dlhodobých zákazníkov a čo je tiež veľmi 

podstatné, darí sa im získavať nových zákazníkov na rôzne krátkodobé, nárazové či 
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jednorazové projekty. Slabina s ktorou musí spoločnosť bojovať je u mnohých 

projektov dlhšia pracovná doba, ktorú nie je vždy ľahké dostupnými operátormi zaplniť. 

Je dnes už známe, že dobrý operátor musí mať množstvo skúseností, praxe a „pevné 

nervy“, aby svoju prácu zvládal na požadovanej úrovni a prinášal firme dlhodobý 

úžitok. Motivačné a bonusové systémy už aktuálne nestačia, a preto spoločnosť vidí 

veľkú príležitosť práve vo vybudovaní firemnej škôlky, ktorá by jej pomohla si 

kvalitných a dlhodobých zamestnancov udržať. Hrozbou je v tejto oblasti najmä odchod 

zamestnancov ku konkurencii a následné prezrádzanie obchodných a technologických 

taktík. Tieto hrozby je možné ošetriť pracovnou zmluvou, avšak riziko nebude nikdy 

úplne eliminované.  

 

 

 

2.4 Analýza dopytu po službe 

Za účelom zistiť seriózny záujem zamestnancov spoločnosti Quality Brands, sa 

autorka práce spolu s personalistom spoločnosti rozhodli pre formu dialógu 

s konkrétnymi dvanástimi pracovníčkami na hlavný pracovný pomer, ktoré majú deti vo 

veku 2-5 a s dvoma zamestnankyňami, ktoré momentálne čerpajú rodičovskú dovolenku 

s dieťaťom vo veku 2 rokov. Táto forma bola zvolená vzhľadom na nižší počet 

dotazovaných osôb (bolo by zbytočné rozdávať dotazník všetkým zamestnancom) 

a vzhľadom na väčšiu efektivitu získania informácií pri otvorenej konverzácii. S každou 

pracovníčkou boli prediskutované nasledujúce otázky:  

• Mali by ste záujem o umiestnenie dieťaťa do firemnej škôlky? 

• Koľko detí by ste chceli umiestniť do firemnej škôlky? 

• Aký je vek dieťaťa? 

• Akú prevádzkovú dobu by ste od škôlky očakávali? 

• Akú maximálnu čiastku by ste boli ochotní na chod škôlky prispievať? 

• Mali by ste záujem o zabezpečenia stravného pre dieťa? 

• Akú maximálnu čiastku by ste boli ochotní zaplatiť za stravné? 

• Boli by ste ochotní nejakým spôsobom k chodu škôlky prispievať? 

• Aké aktivity pre dieťa od škôlky očakávate? 
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Na základe odpovedí na tieto otázky mohla autorka zistiť reálny záujem 

zamestnancov s priblížením počtom detí, ktoré by do škôlky chodili, priblíženie 

predstavy zamestnancov akú sumu by boli ochotní na škôlku prispievať, očakávanú 

prevádzkovú dobu škôlky a následné celkové zosúladenie očakávania zamestnancov a 

možností vedenia. 

 

 

2.5 Výsledky analýzy 

Z uvedených analýz je naozaj zreteľná potreba riešiť problém so zamestnancami. 

Zmenou zamestnaneckej politiky by spoločnosť mohla docieliť elimináciu slabých 

stránok a odvrátenie hrozieb, ktoré jej práve fluktuáciou zamestnancov hrozia. Prínosy 

firemnej škôlky už boli popísané v predchádzajúcich častiach, praktická časť 

diplomovej práce ich bude naďalej popisovať, avšak v tomto okamihu je dôležité práve 

uvedomenie si príležitosti, ktorú by táto plánovaná zmena mohla priniesť. Ocenenie 

zamestnanca tým, že mu dáme pocit dôležitosti je tým najlepším krokom, ktorý môže 

firma urobiť, aby si zamestnancov získala a zároveň udržala. Jednoduchšie umiestnenie 

dieťaťa do predškolského zariadenia je v dnešnej dobe pre matky kľúčové a spoločnosti 

to prináša možnosť bezproblémového naplnenia pracovnej doby.  

Výsledky analýzy dopytu po firemnej škôlky boli veľmi pozitívne. Len dve 

pracovníčky uviedli, že by o službu nemali záujem, a to z dôvodu zabezpečenia 

starostlivosti o dieťa niektorým zo starších členov rodiny. S týmito pracovníčkami bola 

konverzácia ukončená, pretože kapacita predškolského nebude môcť byť vzhľadom na 

priestory príliš veľká, a preto sa vedenie rozhodlo pracovníčky nepresviedčať. Obe 

pracovníčky na rodičovskej dovolenke prejavili záujem o umiestnenie dieťaťa do 

firemnej škôlky  ihneď po skončení rodičovskej dovolenky. Jedna pracovníčka uviedla, 

že by do škôlky mala záujem umiestniť dve deti. Vek všetkých detí by sa v deň nástupu 

pohyboval v rozmedzí 3-6, z čoho vyplýva, že nie je nutné zvažovať viazanú živnosť na 

starostlivosť o mladšie deti. Počet detí (13), ktoré by škôlku navštevoval je v tejto 

situácii kľúčový k rozhodnutiu sa, aký typ predškolského zariadenie bude optimálny 

vzhľadom na priestorové i finančné nároky.  
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Ďalšou kľúčovou otázkou bola prevádzková doba škôlky. Požiadavky niektorých 

pracovníčok boli, aby prevádzková doba škôlky kopírovala maximálnu pracovnú dobu 

v callcentre, čo je 7-22 hod. Na základe argumentov a diskusie zúčastnených strán, 

spolu s prihliadnutím na výšku príspevku, ktoré sú zamestnankyne ochotné na chod 

škôlky prispievať (zhoda na maximálne 1800,- mesačne za jedno dieťa), bola navrhnutá 

optimálna prevádzková doba 7-19 hod, ktorá umožní všetkým pracovníčkam dieťa včas 

do škôlky umiestniť aj vyzdvihnúť osobne, či iným členom rodiny.  

 

Len štyri zamestnankyne uviedli, že by mali záujem o stravovanie dieťaťa 

z externého zdroja, za ktoré by boli ochotné platiť maximálne 500,-. Vzhľadom na 

nízky počet záujemkýň a na nízku cenu stravného, ktoré by boli záujemkyne o stravné 

hradiť, sa dohodlo spoločné zaobstaranie pitného režimu (čaj zo zdrojov firmy) a 

vlastné stravovanie, čo znamená, že dieťa by ráno prišlo do škôlky naraňajkované a 

s pripravenou desiatou, obedom, prípadne olovrantom a skorou večerou.  Vlastné 

stravovanie v predškolských zariadeniach nie je nijak zákonne upravené a vo firemných 

zariadeniach tohto typu, s tak malým počtom detí a bez vlastnej firemnej jedálne, je tým 

najreálnejším a cenovo najprijateľnejším riešením. Množstvo práve menších 

predškolských zariadení tento typ stravovania využíva a autorka práce sa stretla hlavne 

s pozitívami, ktoré prináša. 

 

Posledná otázka sa zameriavala na hlavnú činnosť firemnej škôlky, za ktorú 

jednoznačne zamestnankyne považujú stráženie detí a následnú predškolskú prípravu, 

občasne doplnené o návštevu divadla, exkurziu a podobne. Zvlášť sa autorka venovala 

možnostiam prispieť k chodu škôlky nielen zamestnankyňami, ktoré by dieťa do škôlky 

umiestnili, ale aj ostatnými zamestnancami. Približne 20 brigádnikov a pracovníkov na 

polovičný úväzok (väčšina s pedagogickým, psychologickým alebo zdravotníckym 

vzdelaním) prejavilo záujem o platenú výpomoc v ranných alebo večerných hodinách, 

mimo svojej pracovnej doby, čo by určite mohlo pomôcť pri riešení otázok ohľadom 

personálneho zabezpečenia chodu firemnej škôlky. 
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Po vyhodnotení všetkých analýz sa autorka práce spolu s vedením spoločnosti 

dohodla na nasledujúcich bodoch:  

� Typ predškolského zariadenia- detské centrum, ktoré sa bude budovať vo 

voľných, už prenajímaných priestoroch spoločnosti Quality Brands => 

zriadenie voľnej živnosti v kategórii Mimoškolská výchova a 

vzdelávanie, organizovanie kurzov a školení, lektorská činnosť  

� obsadenie škôlky od septembra 2012 – 13 detí => minimálne 52m2 dennej 

miestnosti (zvažované priestory spĺňajú toto kritérium), 3 detské 

záchodové misy a 3 detské umývadlá 

� prevádzková doba 7-19 hod, možnosť pobytu v prírode- Denisove sady, 

Špilberk, park Lužánky 

� školné 1800,- 

� vlastné stravovanie 

� 2 pracovníčky (pracovná doba 7-13, 13-19 hod) vybrané z interných 

alebo externých záujemcov, plus výpomoc vždy jedného brigádnika 

s potrebným vzdelaním a záujmom v rámci už existujúceho úväzku 

 

2.5.1 Lewinov model 

Lewinov model slúži na zodpovedanie základných otázok, ktoré sa týkajú 

plánovanej zmeny (vybudovanie firemnej škôlky v areáli spoločnosti) a faktorov, ktoré 

ju iniciujú.  

 

� PREČO?  

Zamedzenie fluktuácie zamestnancov, zvýšenie spokojnosti 

zamestnancov=> novodobý benefit, ktorý zlepší konkurencieschopnosť firmy. 

� AKO bude vyzerať požadovaný stav? 

Fungujúca firemná škôlka, ktorá umožní zamestnancom umiestniť sem 

svoje dieťa 

� KTO bude zmenu PODPOROVAŤ a KTO NIE? 

Projekt má veľkú podporu zamestnancov s deťmi, vedenie firmy sa 

stotožňuje s myšlienkou urobiť niečo pre zamestnancov a samotný projekt 

navrhuje. Proti by mohli ísť bezdetný zamestnanci, ktorí si budú pripadať 
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nedocenení a v určitom hľadisku i štát, ktorý zatiaľ svojim zákonom realizácii 

takýchto zariadení nepodporuje. 

� KDE bude urobený zásah? 

Na realizáciu sa využije jedna časť firemných priestorov, ktorá bude 

náležite zrekonštruovaná. Je potrebné nabrať pracovníkov, ktorý budú na deti 

dozerať a zvážiť možnosť výpomoci rodičov. Celý projekt sa realizuje mimo 

samotnú podnikateľskú aktivitu spoločnosti.  

� AKO intervencia dopadla? 

Výsledky ukáže až samotné dlhodobejšie fungovanie škôlky, ktoré by 

však veľmi rýchlo malo kladne ovplyvniť výkon zamestnancov.  

 

2.5.2 Analýza silového pole 

Analýza silového poľa by mala potvrdiť respektíve vyvrátiť realizáciu 

plánovanej zmeny- realizáciu firemnej škôlky. Na ľavej strane sa nachádzajú faktory, 

ktoré podporujú vybudovanie firemnej škôlky spolu s ohodnotením „sily“, ktorú majú. 

Na pravej strane sa naopak nachádzajú faktory, ktoré vystupujú proti zriadeniu 

firemného zariadenia, taktiež s ohodnotením „sily“ faktoru.  Z výsledku analýzy je 

zrejmé, že je žiadané firemnú škôlku zriadiť.  

 

 

   Vybudovanie FŠ (9)                                                                   Bezdetný zamestnanci (-3) 

                                                                                        Bez                                           

          Podpora managementu (6) 

                                                                                                               Zákonné prekážky (-8) 

Vyriešenie fluktuácie zamestnancov (8)                                                                                                                    

   

Nedostatok miest v štátnych zariadeniach (9) 

 

Obrázok 9: Silové pole (vlastné spracovanie) 

Zriadiť / 

nezriadiť  

 

firemnú 

škôlku?? 
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3 Návrh riešenia  

3.1 Vstupné požiadavky na vybudovanie detského centra 

Spoločnosť Quality Brands sa rozhodla pre zriadenie detského centra, ktoré 

spadá do predškolských zariadení prevádzkovaných podľa živnostenského oprávnenia 

ale zároveň sa musí riadiť Vyhláškou č. 410/2005 Sb. - o hygienických požiadavkách na 

priestory a prevádzku predškolských zariadení. Pred realizáciou projektu je nutné 

zamerať sa na nasledujúce oblasti:  

 

• Personál sa vyberá a prijíma na základe uváženia prevádzkovateľa 

• Vnútorné priestorové podmienky musia umožňovať voľné hranie sa detí, ich 

odpočinok, osobnú hygienu s otužovaním a telesný pohyb. Na jedno dieťa musí 

plocha dennej miestnosti (herňa a spacia časť) činiť najmenej 4m2. V prípade, že 

je spacia časť oddelená, musí byť priestor na hranie pre jedno dieťa minimálne 

3m2. Plocha na jedno lôžko pre spánok dieťaťa musí činiť minimálne 1,7m2 

a samotné lôžko musí odpovedať normovaným hodnotám. Priestor na ukladanie 

lôžok musí umožňovať ich poriadne prevetranie a oddelené uloženie lôžkovín 

pre každé dieťa. Minimálne raz za tri týždne je potrebné vymeniť lôžkoviny, 

výmena uterákov je potrebná raz týždenne, prípadne podľa potreby. 

• V blízkosti zariadenia by sa mali nachádzať priestranstvá, ktoré budú 

umožňovať pobyt detí vonku.   

• Predškolské zariadenie musí byť vybavený nábytkom, ktorý zodpovedá telesnej 

výške detí. 

• Hygienické zariadenie sa nedelí podľa pohlavia a na 5 detí musí vždy pripadať 

jedna detská záchodová misa a jedno detské umývadlo. Umyvárka musí byť 

priamo osvetlená a dobre vetrateľná. Umiestnenie umývadla musí odpovedať 

telesnej výške dieťaťa, väčšinou sa umývadlá umiestňujú do výšky 50cm 

a výtokový ventil do výšky 60cm. Každé umývadlo má len jeden výtokový 

ventil, ktorý je ovládaný priamo dieťaťom. Umývarka sa zväčša vybavuje aj 

jednou alebo dvoma sprchami (spolu s vešiakom na osušky a stoličkou), ktoré sú 

riešené pre jednoduchý vstup dieťaťa. Každé dieťa musí mať vlastný uterák.  
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• Podlahy v predškolskom zariadení musia odpovedať charakteru činnosti a musia 

byť ľahko čistiteľné. Upratovacia komora musí byť odvetraná, 

s umývateľnými stenami a vybavená výlevkou s prívodom tečúcej pitnej 

studenej a teplej vody vrátane odtoku vody.  

• Upratovanie v predškolskom zariadení zahŕňa každodenné umytie podláh na 

vlhko a vysatie kobercov, každodenné vynášanie odpadkov, každodenné umytie 

umývadiel a záchodových mís pomocou čistiacich prostriedkov s dezinfekčným 

účinkom, minimálne raz týždenne umytie umývateľné časti stien hygienických 

zariadení a dezinfikovať tieto priestory, aspoň dvakrát ročne umývanie okien 

vrátane rámov a svietidiel, aspoň dvakrát ročne celkové upratanie celých 

priestorov. Jedenkrát za tri roky je potrebné vymaľovať celkové priestory a ďalej 

sa doporučuje dvakrát ročne vyprať hračky, vyčistiť postieľky a matrace, vyprať 

deky a vankúše.  

• Denný režim sa stanoví s ohľadom na vekové rozloženie detí, dĺžka pobytu 

vonku je spravidla dve hodiny do obedu. (5) 

 
Na základe požiadaviek na vnútorné priestory bolo navrhnuté rozloženie 

detského centra v spoločnosti Quality Brands, ktoré je znázornené na Obrázku 9. Detail 

pôdorysu je umiestnený v prílohách práce na strane 1.  

Obrázok 10: Pôdorys predškolského zariadenia (vlastné spracovanie) 
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3.2 Identifikačná listina  

Názov projektu:     Detské centrum Quality Brands  

Cieľ projektu:  Vybudovanie detského centra v priestoroch spoločnosti Quality     

Brands 

Účel projektu:  Zlepšenie možností zamestnankýň s deťmi a podpora   

rýchlejšieho návratu zamestnankýň do práce po rodičovskej 

dovolenke by mala vyriešiť problémovú fluktuáciu vo firme. 

Zriadenie detského centra taktiež umožní lepšie obsadzovať 

smeny v ranných a neskorších hodinách. 

Termín zahájenia:    Apríl 2012 

Termín ukončenia:     September 2012 

Miesto realizácie:     Priestory spoločnosti Quality Brands, Mečová 10, Brno  

Plánované náklady: Investičné náklady 188 986 Kč, ročné prevádzkové náklady  

hradené spoločnosťou Quality Brands 225 840 Kč 

Projekt manager:     Veronika Přikrylová 

Garant projektu:     Massimo Roberto Tognola 

 

 

3.2.1 Míľniky projektu 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje hlavné míľniky projektu na vybudovanie 

detského centra v spoločnosti Quality Brands.  

Tabuľka 9: Míľniky projektu (vlastné spracovanie) 

Názov míľniku Termín 

Zahájenie projektu 26.04.2012 

Zostavenie projektového týmu 04.06.2012 

Finálny návrh riešenia 12.07.2012 

Dokončenie stavebných prác  13.08.2012 

Ukončené výberové konanie na pracovníkov detského centra 27.08.2012 

Detské centrum pripravené k prevádzke 31.08.2012 

Ukončenie a vyhodnotenie projektu 11.09.2012 
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3.3 Logický rámec projektu 

Tabuľka 10: Logický rámec projektu (vlastné spracovanie) 

 

 

  
Projekt 

 
Popis 

Objektívne 
overiteľné 

ukazovatele 

 
Spôsob overenia 

 
Predpoklady / Riziká 

 
Zámer 

Zvýšenie 
konkurencie-
schopnosti 

Zlepšenie 
postavenia 
callcentra Quality 
Brands na trhu 

Počet nových 
klientov, 
finančné 
podnikové 
ukazovatele 

Zachovanie si 
minimálne stávajúcej 
úrovne kvality služieb 

 
 

Cieľ 

Zníženie 
fluktuácie 
zamestnancov 
na hlavný 
pracovný 
pomer 

Počet zamestnancov 
na HPP, počet 
mamičiek na 
rodičovskej 
dovolenke 

Zdroje HR 
oddelenia 

Spoločnosť správne 
odhadne dopyt po 
firemnom predškolskom 
zariadení  

 
 

Konkrétn
e výstupy 
projektu 

Vybudované 
detské 
centrum v 
priestoroch 
spoločnosti 
Quality 
Brands 

Kvalitne 
vybudované Detské 
centrum spĺňajúce 
potrebné zákony a 
normy  

Hygienická 
kontrola, 
spokojnosť 
mamičiek 

Dodržanie všetkých 
potrebných zákonov, 
vyhlášok a noriem. 
Správne odhadnutie 
nákladov na realizáciu 
projektu 

 
 
 
 
 
 
 

Kľúčové 
činnosti 

1. Zostavenie 
projektového 
tímu  fg 
dfgdgf                                              
2. Návrh 
predškolského 
zariadenia               
fgdfgdgf                           
fgdfgdgf                                     
3. Úspešné 
dokončenie 
staveb. prác   
dfgdgf                               
4. Úspešný 
výber 
pracovníkov  

1. Spísanie zmluvy s 
členmi projektového 
tímu                     
fgdfgdgf        
2. Dokument 
popisujúci konečný 
návrh, súhlas 
vedenia spoločnosti       
fgdfgdgf                                                 
3. Kontrola 
rekonštrukcie 
priestorov                                
fgdfgdgf           
 4. Predpoklady 
pracovníkov na 
prácu s deťmi 

1.Kontorola 
zmlúv              
fgdfgdgf                                     
 
2. Konzultácia s 
vedením o 
navrhovanom 
riešení                 
fgdfgdgf           
3. Kontrola 
stavebných 
dokumentov                        
fgdfgdgf                  
4. Overenie 
životopisov, 
referencií  

1.Boli vybraní optimálni 
členovia do 
projektového týmu 
dfgdgf                fdfgdgf                         
2. Návrh je pre firmu 
optimálny dfgdgf                
fgdfgdgf              
fgdfgdgf            fgdfgdgf       
dgf                fgdfgdgf             
3. Priestory zodpovedajú 
požiadavkám projektu  
dfgdgf                
fgdfgdgf                                   
4. Boli vybraný kvalitní 
kandidáti  

    Počiatočné podmienky                  
Rozhodnutie spoločnosti 
Quality Brands a jej 
vlastníkov o vybudovaní 
firemnej škôlky  
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3.4 Časový plán projektu 

Časový plán projektu je jednou z kľúčových častí, jeho správné stanovenie sa 

premietne do celej realizácie projektu. Nasledujúca tabuľka (Tabuľka 11) zobrazuje 

podrobný harmonogram realizácie celého projektu a každá činnosť je doplnená o dobu 

trvania v dňoch a o predchodcu, čo znamená, že daná činnosť sa nemôže začať 

realizovať bez skončenia realizácie potrebnej predchádzajúcej činnosti.  

 

Po stanovení harmonogramu projektu a stanovení časových atribútov každej 

činnosti, hľadá autor práce pomocou metodiky popísanej v kapitole 1.5.3 Sieťové grafy 

tzv. kritickú cestu projektu, ktorá ukáže činnosti projektu, pri ktorých by aj malé 

oneskorenie znamenalo predĺženie potrebnej doby realizácie projektu. Tabuľa 12 

obsahuje podrobné matematické stanovenie dĺžky kritickej cesty, pre ktoré je nutné pre 

každú činnosť spočítať  

 

• najskôr možný začiatok činnosti (v Tabuľke 12 označený ako ZM), ktorý je 

daný najskôr možným okamihom, kedy môže byť činnosť zahájená,  

• najskôr možný koniec činnosti (v Tabuľke 12 označený ako KM), ktorý je daný 

najskôr možným okamihom, kedy môže byť činnosť ukončená,  

• najneskôr prípustný začiatok činnosti (v Tabuľke 12 označený ako ZP), ktorý je 

daný termínom, v ktorom môže byť činnosť najneskôr zahájená, aby nebol 

ohrozený konečný termín realizácie celého projektu 

• najneskôr prípustný koniec činnosti (v Tabuľke 12 označený ako KP) ,ktorý je 

daný termínom, v ktorom môže byť činnosť najneskôr ukončená, aby nebol 

ohrozený konečný termín realizácie celého projektu.  

 

Na základe potrebných časových ukazovateľov sa určia celkové časové rezervy 

jednotlivých činností (v Tabuľke 12 označené ako CR) a identifikuje sa kritická cesta. 

(7).  
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Tabuľka 11: Harmonogram projektu (vlastné spracovanie) 

Činnosť Popis činnosti predchodca Doba 
trvania 

A Inicializácia projektu, vypracovanie Štúdie príležitosti 
a Štúdie realizovateľnosti  

- 10 

B Predbežná analýza záujmu o firemné predškolské 
zariadenie 

A 2 

C Zahájenie projektu, stanovenie základnej definície 
projektu, súhlas vedenia s projektom 

B 10 

D Zahájenie plánovania projektu C 4 
E Zostavenie projektového týmu D 2 
F Analýza možností realizácie firemného predškolského 

zariadenia, výber vhodného typu predškolského 
zariadenia pre spoločnosť Quality Brands 

E 15 

G Posedenie, dialóg a zistenie konečného záujmu 
mamičiek o umiestnenie dieťaťa do firemného 
predškolského zariadenia 

F 3 

H Stanovenie a prezentácie potrebných krokov pre 
vybudovanie vybraného typu firemného predškolského 
zariadenia vedeniu, súhlas vedenia 

G 10 

I Zriadenie voľnej živnosti v kategórii Mimoškolní 
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 
lektorské činnosti  podľa Zákona č 455/1991 Sb. - O 
živnostenskom podnikaní 

H 2 

J Realizácia stavebných prác (detské toalety, technická 
miestnosť), maľovanie 

I 20 

K Výberové konanie na pedagogického pracovníka  I 30 
L Výber a nákup/objednanie+ doručenie nábytku, 

hračiek, posteľnej bielizne a potrebného detského 
vybavenie 

I 22 

M Zariadenie kuchynky (mikrovlnná trúba na ohrievanie 
jedla, chladnička) a jedálne 

L 2 

N Príprava hracej plochy a spacej časti  L 2 
O Príprava šatňovej časti L 2 
P Príprava hygienických zariadení a technickej 

miestnosti 
J 2 

Q Administratíva, zostavenie dokumentácie o deťoch v 
súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 

I 1 

R Stretnutie s rodičmi, stanovenie pravidiel a programu 
detského centra na najbližšieho pol roka 

K,M,N,O,P,
Q 

2 

S Záverečné prípravy pred otvorením detského centra  R 2 
T Štart prevádzky detského centra S 1 
U Odstránenie prípadných problémov prevádzky 

detského centra 
T 2 

V Stretnutie s rodičmi a vyhodnotenie prvého mesiaca 
prevádzky, hodnotenie pedagogického pracovníka 

U 1 

Z Ukončenie a vyhodnotenie projektu V 3 
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Tabuľka 12: Výpočet kritickej cesty projektu (vlastné spracovanie) 

Činnos
ť 

predchodca nasledovník t ZM KM KP ZP RC 

A - B 10 0 10 10 0 0 

B A C 2 10 12 12 10 0 

C B D 10 12 22 22 12 0 

D C E 4 22 26 26 22 0 

E D F 2 26 28 28 26 0 

F E G 15 28 43 43 28 0 

G F H 3 43 46 46 43 0 

H G I 10 46 56 56 46 0 

I H J,K,L,I 2 56 58 58 56 0 

J I P 20 58 78 86 66 8 
K I R 30 58 88 88 58 0 

L I M,N,O 22 58 80 86 64 6 

M L R 2 80 82 88 86 6 

N L R 2 80 82 88 86 6 

O L R 2 80 82 88 86 6 

P J R 2 78 80 88 86 8 

Q I R 1 58 59 88 87 29 

R K,M,N,O,P,
Q 

S 2 88 90 90 88 0 

S R T 2 90 92 92 90 0 

T S U 1 92 93 93 92 0 

U T V 2 93 95 95 93 0 

V U Z 1 96 97 97 96 0 

Z V - 3 97 100 100 97 0 

 

 

Kritická cesta je špecifická nulovou časovou rezervou, čo znamená, že ak 

nastane zdržanie v niektorej z činností na kritickej ceste, zdrží sa realizácia celého 

projektu. V tomto prípade zaberie realizácia detského centra v spoločnosti Quality 

Brands minimálne 100dní, pričom kritické činnosti sú činnosti A, B, C, D, E, F, G, H, I, 

K, R, S, T, U, V a Z a na Obrázku 11 i 12 sú zvýraznené zelenou farbou. Za kľúčové by 

sa dalo považovať výberové konanie na pedagogického pracovníka. 
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Tabuľka 13: Prehľad kľúčových činností pre Ganttov diagram (vlastné spracovanie) 
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Obrázok 11: Sieťový diagram (vlastné spracovanie) 

 

Obrázok 12: Ganttov diagram (vlastné spracovanie) 
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3.5 Náklady projektu 

V nasledujúcej časti sa diplomová práca zaoberá investičnými a prevádzkovými 

nákladmi, ktoré sú kľúčovou informáciou, ktorá pomôže vedeniu sa rozhodnúť, či bude 

projekt realizovať. Je potrebné vyčísliť všetky náklady, ktoré s vybudovaním detského 

centra v spoločnosti Quality Brands súvisia.  

 

Kľúčovou čiastkou investičných nákladov budú náklady na potrebné stavebné 

úpravy detského hygienického zariadenia (WC a kúpeľky) a optimalizácia technickej 

miestnosti a taktiež vybavenie hracej a spacej časti škôlky. Pre zistenie reálnych cien 

detského nábytku sa autorka práce inšpirovala cenníkom (uvedeným v prílohách práce 

na strane 2) firmy Nábytek-Bobík s.r.o., ktorá sa špecializuje na vybavenie materských 

škôlok a firmou Benjamín s.r.o., ktorá sa špecializuje na predaj didaktických pomôcok. 

Pre odhad cien vybavenia detských kúpeľní bol zvolený cenník spoločnosti Jika. Na 

odhad ostatných nákladov bol zvolený expertný odhad a v prípade stavebných nákladov 

konverzácia s expertom z oboru. Zariadenie pre personál nie je potrebné nakúpiť, bude 

vyčlenené z už nakúpeného vybavenia, ktorého je vo firme dostatok. Predpokladané 

investičné náklady budú počítané pre 15 detí, vzhľadom k faktu, že rast detského centra 

o dve deti je veľmi pravdepodobný a sú zobrazené na Tabuľke 14. 

Následne sa autorka práce zaoberá prevádzkovými nákladmi, ktoré budú 

kalkulované na rok prevádzky a sú zobrazené v Tabuľke 15. Za kľúčový z týchto 

nákladov je možné považovať plat 2 pedagogických pracovníčok, ktorých úväzok bude 

počítaný na 120hodín mesačne. Náklady na brigádujúcich pomocných pracovníkov nie 

je nutné zahrnovať do nákladov detského centra, pretože ich prípadná pomoc bude 

spadať do bežného výkonu práce v čase, keď je pre nich na callcentre menej práce, ale 

zamestnávateľ im musí podľa pracovnej zmluvy umožniť odpracovať určitý počet 

hodín. Do prevádzkových nákladov nie sú pripočítané ani náklady na prenájom 

priestorov, pretože aktuálne si spoločnosť Quality Brands priestory, v časti ktorých 

bude detské centrum zriadené už prenajíma, kvôli plánovanému rozrastaniu callcentra a 

lepšej vyjednávacej schopnosti s prenajímateľom. Detské centrum bude taktiež 

využívať služby firemnej upratovačky, administratívnej a ekonomickej pracovnice, v 

rámci už vyplácaných úväzkov. 
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Tabuľka 14: Investičné náklady projektu (vlastné spracovanie) 

                          Popis nákladov 
Počet 

ks 
Cena/

ks 
Cena 

celkom 
Stavebné práce  28 000    

Detská záchodová misa 3 1 200    3 600    

Detské umývadlo + vodovodná batéria 3 1 500    4 500    

Sprchovací kút 1 6 500    6 500    

Vešiak na uteráky 2 200    400    

Zrkadlo s poličkou 3 3 200    9 600    

Dávkovač mydla 3 150    450    

Držiak na toaletný papier 3 150    450    

Predložka k sprchovému kútu 1 200    200    

Protisklzová podložka do sprchového kútu 1 250    250    

Záchodová kefa 3 50    150    

Zariadenie toalety a umyvárky 26 100    
Zariadenie technickej miestnosti 3 000    

Detské lôžko a matrac 15 1 350    20 250    

Posteľná bielizeň (vrátane prateľných obliečok) 15 400    6 000    

Stojan na lehátka s úložným priestorom na posteľnú bielizeň  1 11 000   11 000    

Zariadenie spacej časti  37 250    
Skrinkový komplex s 20timi skrinkami 1 20 000   20 000    

Lavička  1 500    500    

Zariadenie šatňovej časti 20 500    
Chladnička 1 5 000    5 000    

Mikrovlnná rúra 2 1500 3 000    

Riady (taniere, príbory, poháriky) 15 150    2 250    

Stolička 15 850 12 750    

Stôl 2 2940 5 880    

Zariadenie jedálne 28 880    
Hifi súprava 1 900 900    

Magnetická tabuľa s kresliacou časťou 2 2490 4 980    

Divadelný kútik 1 2490 2 490    

Kadernícky kútik 1 2990 2 990    

Kuchynský kútik 1 4400 4 400    

Pracovný kútik pre chlapcov 2 4450 8 900    

Relaxačný kútik so sedacou súpravou 1 5900 5 900    

Kresliaci kútik (stôl, stoličky, pomôcky) 1 6550 6 550    

Nábytok na uskladnenie hračiek, didaktických pomôcok,... 1 3550 3 550    

Detské logické hry 3 999 2 997    

Sada hudobných nástrojov 1 1599 1 599    

Zariadenie jedálne 45 256    
CELKOVÉ INVESTIČNÉ NÁKLADY 188 986    
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Tabuľka 15: Prevádzkové náklady projektu (vlastné spracovanie) 

 
Popis nákladov 

Mesačné 
náklady 

Ročné 
náklady 

Mzdové ohodnotenie- 2* pedagogický pracovník 
(úväzok 120hod/mesiac= 14 000Kč)  

28 000 336000 

Sociálne poistenie 25% 7000 84000 

Zdravotné poistenie 9% 2520 30240 

Mzdové náklady 37 520 450240 

Spotreba kancelárskeho materiálu 150 1800 

Spotreba hygienických potrieb 300 3600 

Náklady na pitný režim 350 4200 

Spotreba vody 600 7200 

Spotreba elektrickej energie 2500 30000 

Náklady na hračky a didaktické pomôcky 500 6000 

Náklady na školenie pracovníčok 300 3600 

Ostatné náklady  4700 56400 

CELKOVÉ PREVÁDKOVÉ NÁKLADY 42220 506640 

 

Je dôležité si uvedomiť, že do prevádzkových nákladov škôlky nie sú priradené 

napríklad náklady za potrebné opravy objektu, odvoz smetí alebo poistenie objektu. 

Spoločnosť s týmito nákladmi už počíta a hradí ich, vzhľadom k faktu, že priestory má 

už prenajaté, tento náklad nevzniká s vybudovaním detského centra. Najväčším 

prevádzkovým nákladom detského centra je podľa očakávania mzdové ohodnotenie 

pedagogických pracovníčok. V tomto prípade je však nutné si uvedomiť, že 

vybudovanie detského centra je z pohľadu investičných nákladov nie lacná záležitosť a 

v záujme spoločnosti by malo byť kvalitné poskytovanie služieb detského centra práve 

prostredníctvom kvalifikovaných a skúsených pedagogických pracovníčok, ktoré sa 

časom určite prejaví na spokojnosti rodičov detí umiestnených v detskom centre, 

následne na ich kvalite vykonávanej práce pre spoločnosť Quality Brands a v konečnom 

dôsledku na raste konkurencieschopnosti firmy.  

 

Na financovaní časti prevádzkových nákladov sa budú podieľať aj samotný 

rodičia detí umiestnených v detskom centre prostredníctvom mesačných príspevkov. 

Nasledujúca tabuľka (Tabuľka 16) ukazuje konečné mesačné náklady spoločnosti 

Quality na prevádzkovanie detského centra. 
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Tabuľka 16: Prevádzkové náklady firmy (vlastné spracovanie) 

Náklady Mesačné Ročné 
Prevádzkové náklady celkom 42220 506640 

Prevádzkové náklady na 1 dieťa 3248 38972 

Príjmy Mesačné Ročné 
Rodičovský príspevok za  1 dieťa 1800 21600 

Rodičovské príspevky celkom 23400 280800 

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY firmy na 1 dieťa 1448 17372 

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY firmy 18820 225840 

 

3.5.1 Prínosy projektu 

V tejto časti projektu je potrebné zhodnotiť taktiež výnosy projektu. V tomto 

prípade nie je možné hovoriť o ziskoch, ktoré by projekt mohol v budúcnosti 

spoločnosti prinášať, avšak je veľmi žiadané sa zamyslieť nad prínosmi, ktoré nie je 

možné presne kvantitatívne vyjadriť a na základe nich sa o realizácii rozhodovať. Za 

kľúčové, finančne aspoň približne vyjadriteľné, prínosy projektu je možné považovať:  

 

� Zníženie fluktuácie zamestnancov na hlavný pracovný pomer, čo bude 

viesť k zníženiu nákladov vynaložených na zaškoľovanie nových 

pracovníkov. Proces zaškolenia operátora na niektorú zo zákazníckych 

liniek je veľmi časovo náročný a bohužiaľ vo väčšine prípadov 

neúspešný hlavne z dôvodu náročnosti a požiadaviek kladených na 

budúceho operátora. V praxi sa stáva, že školenie trvá aj dva až tri 

mesiace, kedy operátorovi náleží základná mzda hoci žiadny prínos firme 

ešte neprináša, a výsledkom je často odchod zamestnanca buď hneď po 

zaškolení alebo ešte v jeho priebehu. V tomto prípade by firemné detské 

centrum určite pomohlo udržať dlhodobých a kvalitných zamestnancov 

na hlavný pracovný pomer a tým spoločnosti ušetriť náklady na 

opakované neúspešné školenie. Priemerne by sa dalo vybudovaním 

detského centra ušetriť náklady na tri školiace procesy ročne a tieto 

náklady by sa dali vyjadriť ako náklady na základnú mzdu školeného 

operátora a náklady na samotného školiteľa, ktorý svoju prácu 

vykonáva v dobe školenia čiastočne alebo vôbec.  
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� Ročné ušetrené náklady sa v číslach dajú vyjadriť ako 3 (ušetrené 

školiace procesy ročne)* (3 (dĺžka školenia v mesiacoch)* (priemerná 

základná mzda+ sociálne a zdravotné poistenie platené 

zamestnávateľom) + 1/3 mzdy školiteľa (školiteľ sa približne 1/3 

pracovnej doby venuje iba školenému operátorovi)).V roku 2012 by sa 

jednalo o jedno ušetrené školenie. 

 

� Pridelenie večerných smien operátorom na hlavný pracovný pomer, čo 

bude viesť k menšiemu počtu pridelených hodín brigádnikom. V prípade, 

že bude mať zamestnanec umiestnené dieťa v detskom centre, bude 

možné ho obsadiť na večernú smenu (v rámci jeho úväzku) a nebude 

nutné dávať hodiny, ktoré by bolo nutné dodatočne zaplatiť, 

brigádnikom. Priemerne by sa týmto spôsobom dalo ušetriť minimálne 

45 brigádnických hodín mesačne (540 hodín ročne) a tieto ušetrené 

náklady by sa dali vyjadriť ako náklady na dodatočnú výpomoc 

brigádnikov.  

 
� Ročné ušetrené náklady by sa číselne dali vyjadriť ako 540 (počet 

ušetrených brigádnických hodín)* základná hodinová mzda brigádnika 

(sociálne ani zdravotné poistenie zamestnávateľ nehradí). V roku 2012 

by šlo o 180 ušetrených brigádnických hodín.  

 
Nasledujúca tabuľka (Tabuľka 17) vyjadruje prehľad kvantitatívnych prínosov, 

respektíve ušetrených nákladov spoločnosti v nasledujúcich troch rokoch vo vzťahu 

s investičnými a ročnými prevádzkovými nákladmi. 

 

Tabuľka 17: Kvantitatívne vyjadrenie prínosov projektu (vlastné spracovanie) 

Rok Ušetrené 
náklady na 
školenie 

Ušetrené 
náklady na 
brigád. hodiny 

Ušetrené 
náklady 
celkom 

Stav splatenia 
investičných 
nákladov  

Príspevok na ročné 
prevádz. náklady 
225840 Kč 

2012 59000 12600 71600 37,8% 0% 

2013 176890 37800 214690 100 % 43% 

2014 176890 37800 214690 100 % 95% 
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3.6 Riziká projektu 

Pri realizácii každého projektu je viac než potrebné analyzovať a zhodnotiť 

možné ohrozenia cieľa projektu. Nikdy nie je možné vypracovať zoznam všetkých rizík, 

ktoré v danej situácii hrozia, avšak zameranie sa na hlavné riziká a vyriešenie otázok 

ohľadne opatrení k rizikám je pri každom projekte kľúčové. Na analýzu rizík bola 

zvolená metóda RIPRAN, ktorej teoretický postup je popísaný v teoretickej časti práce 

v kapitole 1.8.2.1 Metóda RIPRAN.  

 

Na nasledujúcich tabuľkách sú zobrazené analyzované riziká, vždy vo forme 

Názov rizika, Scenára, Pravdepodobnosť vzniku, Veľkosti hrozby, z toho vyvodená 

Hodnota rizika a následne Opatrenie, ktoré slúži na elimináciu vzniku rizika.   

 

Tabuľka 18: Riziko č. 1 (vlastné spracovanie) 

 Riziko č. 1 

Hrozba Predĺženie realizácie projektu 

Scenár Z dôvodu realizačných problémov (časový sklz vo vypracovaní 
projektu, stavebné práce,...) sa nestihne detské centrum vybudovať a 
otvoriť na začiatku septembra 2012 

Pravdepodobnosť NP 

Dopad VD 

Hodnota rizika SHR 

Opatrenie Neustála kontrola plnenia míľnikov projektu 

  

Tabuľka 19: Riziko č. 2 (vlastné spracovanie) 

 Riziko č. 2 

Hrozba Nekvalitne urobená stavebná rekonštrukcia časti objektu 

Scenár Nepresné či nekvalitne urobené potrebné stavebné práce za účelom 
splnenia prevádzkových podmienok detského centra 

Pravdepodobnosť NP 

Dopad VD 

Hodnota rizika SHR 

Opatrenie Kvalitný výber dodávateľa stavebných prác. 
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Tabuľka 20: Riziko č. 3 (vlastné spracovanie) 

 Riziko č. 3 

Hrozba Neskoré dodanie nábytku, hračiek a potrebného vybavenia detského 
centra 

Scenár Dodávateľ nábytku, hračiek a ďalšieho potrebného vybavenie nedodrží 
dodaciu dobu.  

Pravdepodobnosť NP 

Dopad SD 

Hodnota rizika NHR 

Opatrenie Včasná objednávka vybavenia, pravidelná komunikácia s dodávateľom o 
prípadnom omeškaní 

 

 

Tabuľka 21: Riziko č. 4 (vlastné spracovanie) 

 Riziko č. 4 

Hrozba Neúspešné výberové konanie na pracovníka detského centra 

Scenár Na výberové konanie sa nedostaví žiadna osoba, ktorá by splnila 
očakávania zamestnávateľa.  

Pravdepodobnosť NP 

Dopad VD 

Hodnota rizika SHR 

Opatrenie Zosúladenie požiadaviek na výkon práce a ohodnotenia tejto práce, 
porovnanie ponúkaných možností s trhom práce 

 

 

Tabuľka 22: Riziko č. 5 (vlastné spracovanie) 

 Riziko č. 5 

Hrozba Nenaplnenie kapacity škôlky, náhle rozmyslenie si rodiča dieťa do našej 
škôlky umiestniť. 

Scenár Niektorí rodičia si náhle rozmyslia dieťa do detského centra 
vybudovaného spoločnosťou Quality Brands umiestniť 

Pravdepodobnosť NP 

Dopad SD 

Hodnota rizika NHR 

Opatrenie Aktuálnosť analýzy záujmu zamestnancov o umiestnenie dieťaťa do 
detského centra. Zosúladenie požiadaviek rodičov a možností 
prevádzkovateľa. 
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Tabuľka 23: Riziko č. 6 (vlastné spracovanie) 

 Riziko č. 6 

Hrozba Nadmerný záujem o umiestnenie dieťaťa do škôlky 

Scenár Niektorí z rodičov, čo nemali záujem o umiestnenie dieťaťa do detského 
centra prejaví záujem a bude sa neprimerane dožadovať uspokojeniu. 
Príchod nových zamestnancov na HPP, ktorí budú javiť záujem o 
umiestnenie dieťaťa do detského centra. 

Pravdepodobnosť SP 

Dopad SD 

Hodnota rizika SHR 

Opatrenie Aktuálnosť analýzy záujmu zamestnancov o umiestnenie dieťaťa do 
detského centra. Stanovenie postupu pri výbere ďalších detí do detského 
centra, stanovenie možností a hraníc rozširovania detského centra 

 

 

Tabuľka 24: Riziko č. 7 (vlastné spracovanie) 

 Riziko č. 7 

Hrozba Nesúhlas bezdetných zamestnancov s vybudovaním detského centra 

Scenár Veľký nesúhlas bezdetných zamestnancov k benefitu, ktorý sa ich netýka, 
rastúci pocit ich nedôležitosti pre firmu 

Pravdepodobnosť NP 

Dopad MD 

Hodnota rizika NHR 

Opatrenie Rozšírenie benefitov a motivačných programov pre zamestnancov 

 

 

Tabuľka 25: Riziko č. 8 (vlastné spracovanie) 

 Riziko č. 8 

Hrozba Nedodržanie rozpočtu projektu 

Scenár Nesprávne stanovené náklady projektu, nadmerné finančné zaťaženie 
spoločnosti Quality Brands 

Pravdepodobnosť NP 

Dopad SD 

Hodnota rizika NHR 

Opatrenie Kontrola reálnosti nákladov projektu, vytvorenie finančnej rezervy na 
prevádzkovanie detského centra 
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Tabuľka 26: Riziko č. 9 (vlastné spracovanie) 

 Riziko č. 9 

Hrozba Príchod nového konkurenta 

Scenár Vznik predškolského zariadenia s lepšou kvalitou služieb a lepšími 
cenami v bezprostrednej blízkosti sídla spoločnosti Quality Brands 

Pravdepodobnosť NP 

Dopad VD 

Hodnota rizika SHR 

Opatrenie Analýza aktivít v okolí, do budúcna analýza spokojnosti rodičov so 
službami detského centra 

 

Tabuľka 27: Riziko č. 10 (vlastné spracovanie) 

 Riziko č. 10 

Hrozba Vypovedanie zmluvy o prenájme priestorov 

Scenár Majiteľ priestorov, kde firma podniká a bude detské centrum 
prevádzkovať, sa rozhodne ukončiť prenájom priestorov 

Pravdepodobnosť NP 

Dopad VD 

Hodnota rizika SHR 

Opatrenie Udržiavanie kontaktu a dobrého vzťahu s prenajímateľom priestorov, 
dodržiavanie podmienok o prenájme, včasná platba za služby 

 

3.6.1 Mapa rizík 

Za účelom lepšieho vizuálneho zobrazenia rizík budú v nasledujúcej časti 

diplomovej práce zobrazené sledované riziká v Mape rizík, vytvorenej na základe 

teoretických poznatkov popísaných v kapitole 1.8.2.2 Mapa rizík. Pre ohodnotenie rizík 

a následné vytvorenie mapy rizík bola použitá nasledujúcu tabuľku (Tabuľka 21).  

Tabuľka 28: Hodnotiaca tabuľka rizík  (8) 

Stupeň dopadu rizika Veľkosť pravdepodobnosti  
vzniku rizika 

Číselné ohodnotenie 

Takmer nepoznateľný Takmer nemožné 0,1- 1,0 

Drobný Výnimočne možné 1,1-2,0 

Významný Bežne možné 2,1-3,0 

Veľmi významný Pravdepodobné  3,1-4,0  

Neprijateľný Hraničiace s istotou 4,1-5,0 
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 Každé riziko je následne zhodnotené z pohľadu pravdepodobnosti vzniku  a 

stupňa dopadu. Ohodnotené riziká sú zobrazené v Tabuľke 22 a následne sú body 

vnesené do Mapy rizík na Obrázku 10. 

Tabuľka 29: Hodnotenie rizík (vlastné spracovanie) 

Riziko Pravdepodobnosť vzniku rizika Veľkosť dopadu 

1 1,5 4,5 

2 2 4,5 

3 1 1,5 

4 1,5 4 

5 1 2 

6 2,5 2,5 

7 1,5 1 

8 0,5 2,5 

9 1 3,5 

10 1 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 13: Mapa rizík projektu (vlastné spracovanie) 

Identifikované a analyzované riziká sa nachádzajú v zelenej a v oranžovej zóne. 

Spoločnosť by sa prioritne mala zamerať na sledovanie rizík v oranžovej časti a pokúsiť 

sa o ich elimináciu vhodnou rizikovou politikou. 
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4 Záver 

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť projekt a aplikovať metodiku 

projektového managementu pri vybudovaní firemného predškolského zariadenia pre 

spoločnosť Quality Brands priamo vo voľných priestoroch, ktorými firma disponuje. 

Úvod práce sa venuje teoretickým základom projektového managementu, ktorých 

pochopenia je kľúčom k aplikovaniu týchto princípov do praxe.  

 

Pomocou analýzy možností realizácie firemných predškolských zariadení 

a pomocou analýzy dopytu po službe medzi zamestnancami spoločnosti Quality Brands 

bola ako optimálna varianta vybrané predškolského zariadenia vo forme detského 

centra, ktoré by navštevovalo 13 detí a ktoré by bolo založené na základe voľnej 

živnosti v oblasti Mimoškolskej výchovy a vzdelávania, organizovanie kurzov 

a školení, lektorská činnosť. Dialóg so zamestnancami a zistenie ich postoja 

k vybudovaniu a spolupráci pri prevádzkovaní detského centra umožnil autorke 

i vedeniu stanoviť prevádzkovú dobu detského centra denne od 7 do 19 hodín. Ďalšou 

kľúčovou otázkou bolo vyriešenie výšky príspevku na prevádzku škôlky a rozhodnutie 

o spôsobe stravovania. Rodičia spolu s vedením spoločnosti sa zhodli na mesačnom 

príspevku 1800Kč za dieťa na mesiac a na vlastnom stravovaní zabezpečenom zo strany 

každého dieťaťa doplnené o zabezpečenie spoločného pitného režimu zo strany firmy.  

 

Na základe rôznorodých analýz mohla autorka práce vypracovať návrh projektu, 

prostredníctvom ktorého by mohlo byť vybudované detské centrum spustené do 

prevádzky 4.9.2012. Priestory, v ktorých by detské centrum bolo budované by prešli nie 

veľkou stavebnou rekonštrukciou za účelom vybudovania detského sociálneho zázemia. 

Veľkosť priestorov zodpovedá hygienickým požiadavkám a do budúcna by bolo bez 

stavebných úprav možné prijať ešte ďalšie dve deti. Diplomová práca prináša vedeniu 

spoločnosti Quality Brands návrh projektu, ktorý obsahuje identifikačnú listinu a 

logický rámec projektu, ďalej detailný popis činností, ktorých realizácia by viedla 

k splneniu cieľu projektu, spolu s ich presným časový harmonogram. Grafické 

znázornenie činností a ich sledu umožňuje realizátorom jednoducho a jasne sledovať a 

kontrolovať realizáciu projektu.  
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V rámci projektu autorka prináša detailný prehľad nákladov projektu, či už to 

počiatočných- investičných alebo prevádzkových nákladov, ktoré sú kalkulované vždy 

za mesiac aj rok prevádzky detského centra. Za jednu z kľúčových častí je nutné 

považovať kalkuláciu prínosov projektu, ktoré v tomto prípade hoci nepriamo ale jasne 

hovoria o výhodnosti detské centrum v spoločnosti Quality Brands vybudovať. V závere 

práce sa autorka venuje identifikácii a analýze rizík, ktoré s projektom súvisia. Každé 

riziko je doplnené o návrh opatrenia, ktoré by jeho vznik či dopad malo eliminovať.  

 

Vypracovaním projektu na vybudovanie firemného predškolského zariadenia 

v spoločnosti Quality Brands sa autorke podarilo naplniť stanovený cieľ práce. Táto 

diplomová práca prináša spoločnosti Quality Brands nie len najaktuálnejšie informácie 

a analýzy z oblasti zriadenia firemných predškolských zariadený ale hlavne konkrétny a 

aktuálny návrh projektu, ktorého realizáciou by spoločnosť Quality Brands získala 

spokojnosť zamestnancov, lepšie možnosti pri plánovaní pracovnej doby, vernosť 

zamestnancov na hlavný pracovný pomer, čím by sa následne eliminovali neúspešné, 

nákladné a časté školenia nových pracovníkov. Celý proces by následne viedol 

k zníženiu fluktuácie zamestnancov na hlavný pracovný pomer, upevneniu postavenia 

na trhu callcentier, zvýšenie konkurencieschopnosti a celkovo k lepšiemu pohľadu na 

firmu vďaka jej zamestnaneckej politike. Autorka práce vypracovaním diplomovej 

práce získala množstvo nových znalostí a skúseností a za najväčší prínos pokladá 

schopnosť zorientovať sa v projektovom managemente v praxi, čo jej prinieslo lepšie 

možnosti pri podieľaní sa na iných pripravovaných či realizovaných projektoch. 

 

V dnešnej dobe sa o firemných predškolských zariadeniach postupne viac a viac 

hovorí a do budúcna by sa dalo očakávať, že vláda i EU sa budú snažiť vznik firemných 

predškolských zariadení podporovať, či už to vo forme zákonov a nariadení, alebo 

v možnostiach získať na vybudovanie predškolského zariadenia finančné prostriedky 

prostredníctvom projektov či grantov. Je len otázkou času, kedy sa firmy začnú o túto 

tematiku zaujímať bližšie, a preto vzhľadom na možnosti, ktoré spoločnosť Quality 

Brands má, by o vybudovaní detského centra váhať rozhodne nemala. 
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