
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

ÚSTAV INFORMATIKY
INSTITUTE OF INFORMATICS

NÁVRH PROJEKTU A APLIKACE METODIKY
PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU V PODNIKU
PROJECT PROPOSAL AND THE APPLICATION OF THE PROJECT MANAGEMENT METHODS IN A
COMPANY

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Dominika Zvolenská

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.

BRNO 2018



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce
Ústav: Ústav informatiky
 

Studentka: Bc. Dominika Zvolenská
 

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
 

Studijní obor: Informační management
 

Vedoucí práce: Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.
 

Akademický rok: 2017/18
 
 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších
předpisů a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně zadává diplomovou práci s názvem:

Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu
v podniku

Charakteristika problematiky úkolu:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza současného stavu
Návrh řešení a přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Cíle, kterých má být dosaženo:

Cílem diplomové práce je aplikovat metodiku projektového managementu v reálném prostředí vybrané
společnosti.

Základní literární prameny:

DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 512
s. ISBN 978-80-247-2848-3.

FIALA, P. Řízení projektů. 2. vyd. VŠE v Praze: Nakladatelství Oeconomica, 2008. 186 s. ISBN 978-
80-245-1413-0.

FOTR, J. a I. SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,
2010. 416 s. ISBN 978-80-247-3293-0.



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

ROSENAU, M. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0.

SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 356 s. ISBN 80-24-
-1501-5.

 
 
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2017/18
 
 
 

V Brně dne 28.2.2018
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.

ředitel
 

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan

 



Abstrakt 

Diplomová práca je zameraná na návrh projektu hackathonu a aplikáciu metód 

projektového managementu vo vybranej firme. Úvodná časť sa zaoberá teoretickými 

východiskami z oblasti projektového riadenia, v druhej časti je následne vykonaná 

analýza súčasného stavu firmy. Výstupom a treťou časťou práce je venovaná samotnému 

návrhu projektu. 

Kľúčové slová 

projektový management, projekt, hackathon, časový plán, riziko, náklady, analýza 

Abstract 

The master thesis focuses on the project design of hackathon and application of 

project management methods in the selected company. The first part is devoted to 

theoretical background in the area of project management, the second part contains the 

analysis of the current situation in the company. The output and third part of the thesis is 

devoted to the project itself. 
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project management, project, hackathon, time schedule, risk, costs, analysis 
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ÚVOD 

Projektový management je pomerne mladý odbor, ktorého pravidlá sa začali 

formovať až v minulom storočí. V dnešnej dobe sa nástroje projektového managementu 

veľmi často využívajú. Pomocou projektového managementu sme schopní rýchlo 

a efektívne reagovať na meniace sa vonkajšie prostredie. Medzi základné charakteristiky 

projektu patrí ich jedinečnosť, komplexnosť a potreba riešiť problémy, ktoré by mohli 

vzniknúť. V posledných rokoch získal projektový management významnú pozíciu 

v dosahovaní firemných cieľov a v riadení firemných procesov. Za vzrastajúcu 

obľúbenosť projektového managementu u manažérov môže práve schopnosť efektívne 

reagovať na zmeny prostredia. Núti manažérov zamyslieť sa nad vzťahmi projektu 

s vonkajším okolím a uvedomiť si, aké faktory daný projekt ovplyvňujú.  

Metódy projektového riadenia samozrejme nie sú univerzálnym postupom 

k úspechu, nehodia sa pre všetky manažérske úlohy, avšak v prípade tejto práce sú 

vhodné a dobre využiteľné. 

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom projektu hackathonu, teda 

programátorského podujatia vo vybranej firme. Prostredníctvom tohto projektu budú 

zavedené do firmy metódy a postupy projektového managementu. 

Práca sa skladá z viacerých častí, a to úvodu, cieľov práce a použitých metód. Prvá 

kapitola bude obsahovať definované dôležité teoretické východiská, na objasnenie 

problematiky projektového managementu a metód použitých v tejto práci.  

V druhej kapitole bude analyzovaný súčasný stav firmy, pomocou rôznych analýz, 

ako sú SLEPTE analýza, analýza odborové prostredia pomocou Porterovho modelu 

piatich konkurenčných síl a SWOT analýza. Súčasťou tejto kapitoly budú aj výsledky 

z dotazníku, ktorý bol vytvorený pre danú udalosť pre zistenie predpokladaného záujmu. 

V tretej kapitole sa naviaže na analytickú časť a bude navrhnuté riešenie, kde budú 

využité konkrétne postupy projektového managementu v konkrétnom projekte. Bude 

zostavená identifikačná listina projektu spolu s logickým rámcom, stanovené dôležité 

míľniky projektu. Dôležitou súčasťou tejto kapitoly bude aj analýza rizík, ktoré môžu pri 

tomto projekte nastať, návrhy na opatrenia na ich elimináciu.  
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Dané riešenie bude obsahovať aj približné ekonomické zhodnotenie a prínosy tohto 

návrhu, ktoré prinesie pre túto spoločnosť. 
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CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektu na realizáciu hackathonu. Samotný 

projekt je nutné chápať ako systém, ktorý je ovplyvnený rôznymi faktormi, prevažne 

z firemného prostredia. 

Cieľom diplomovej práce je použitie nástrojov a metód projektového managementu 

vo vybranej spoločnosti. Samotným cieľom navrhnutého projektu v praxi je realizácia 

navrhovaného hackathonu. 

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu projektu, pre ktorého 

realizáciu bude použitá metodika podľa IPMA (International Project Management 

Association). Podľa tejto metodiky sú vykonané potrebné analýzy a metódy, ako metóda 

logického rámca, metódy časových analýz (sieťové grafy, kritická cesta, Ganttov 

diagram), metóda RIPRAN a metódy analýz (SWOT analýza, SLEPT analýza, Porterov 

model konkurenčných síl). Na jednotlivé metódy je použitý software Microsoft Project 

2016. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Projektový management sa považuje za pomerne mladý odbor, avšak už v minulosti 

sa ľudia stretávali s akciami a aktivitami, ktoré mali projektový charakter. Doba sa 

odvtedy výrazne zmenila, ale riešenie projektov v tímoch má veľký význam aj dnes. 

Spoločnosti sa v súčasnosti musia veľmi agílne prispôsobovať neustále sa meniacim 

podmienkam, ak chcú prežiť. Zhruba od 60. rokov 20. storočia môžeme sledovať snahy 

o štandardizáciu v odbore projektového riadenia. Hlavným rozdielom medzi 

projektovým riadením v minulosti a dnes je čas. Dnes je komunikácia oveľa rýchlejšia 

ako v minulosti a dbá sa hlavne na efektívnosť riešenia (1). 

Je potrebné pochopiť, že projektové riadenie nie je len používanie metód a techník, 

ale predovšetkým znamená určitú filozofiu a štýl práce. Už na začiatku definovania 

a štandardizácie tohto odboru projektoví manažéri a členovia tímu prišli na to, že je dobré 

prácu si rozdeliť na jednotlivé projekty, ujasniť si požiadavky, plánovať, definovať 

výstupy projektu, stanoviť štruktúru rozdelenia prác, harmonogram a ďalšie. Takto 

postupne vznikli metodiky projektového managementu, ktoré sa používa dodnes. 

Nasledujúca kapitola približuje základné teoretické pojmy a východiská, ktoré sú 

potrebné pri každom projekte (1). 

1.1 Projektový management 

Projektový management, ako pod odbor managementu, je formálna disciplína, ktorá 

vznikla za účelom riadiť projekty. Existuje mnoho definícií projektového managementu, 

vo všeobecnosti však ide o o súhrn aktivít spočívajúcich v plánovaní, organizovaní, 

riadení a kontrole zdrojov spoločnosti s relatívne krátkodobým cieľom, ktorý bol určený 

pre realizáciu konkrétnych cieľov a zámerov (2). 

Projektový management je „súbor noriem, doporučení a best of practice skúseností, 

popisujúcich, ako riadiť projekt“ (1, s. 16). Je to spôsob prístupu k návrhu a realizácii 

projektu tak, aby bol dosiahnutý stanovený cieľ v plánovanom termíne, pri 

stanovenom rozpočte, teda tak, aby bol projekt úspešný (1).  

Medzi výhody projektového managementu môžeme vo všeobecnosti zaradiť: 

• presne identifikovaný časový a nákladový rámec realizácie projektu, 
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• všetky aktivity v projekte majú priradenú zodpovednosť bez ohľadu na prípadné 

zmeny v projektovom tíme, 

• väčšia efektivita a flexibilita vo využívaní zdrojov, ktoré sú pridelené na dobu 

trvania projektu a potom uvoľnené pre iné projekty, 

• sledovanie skutočného priebehu s plánom počas realizácie umožňuje definovať 

odchýlky oproti plánu a následnú elimináciu, 

• rozdelenie zodpovedností za riadenie projektu umožňuje plynulé riadenie bez 

nutnosti nadmerného dohľadu zo strany zákazníka či investora projektu, 

• systémový prístup k riadeniu projektu generuje množstvo informácií 

použiteľných pri realizácii ďalších projektov (2). 

Na druhej strane, projektové riadenie má aj svoje problematické stránky, ktoré 

vytvárajú ťažko predvídateľné situácie. Medzi tie patria špecifické požiadavky zákazníka, 

často sa objavujúce až v priebehu realizácie projektu, riziká projektu a ťažko 

predvídateľné vonkajšie vplyvy, organizačné zmeny v spoločnosti, ktoré môžu nastať 

v priebehu projektu, plánovanie a oceňovanie v predstihu a iné (2). 

1.1.1 Štandardy a metodiky 

Štandardov projektového managementu je viac, ale takmer vždy ide o prácu určitej 

profesijnej skupiny neštátneho charakteru (s určitými výnimkami), ktorá vnáša do 

problematiky svoje myšlienky a skúsenosti, a to aj v závislosti na sociálno-kultúrne 

prostredie, z ktorého tento štandard vychádza. Je potrebné tieto štandardy vnímať skôr 

ako inšpiráciu než zákon. Takmer všetky štandardy projektového managementu majú 

podobnú filozofiu, používajú podobné metódy a názvoslovia (3). 

Medzi hlavné štandardy a metodiky patria: 

▪ Project Management Body of Knowledge (PMBoK) 

Tento štandard vytvára a udržuje Project Management Institute (PMI). Prístupom 

tohto štandardu je procesné poňatie problematiky projektového managementu. Je 

definovaných 5 hlavných rodín procesov, 9 oblastí znalostí, jednotlivé procesy a ich 

vzájomné väzby. Štandard PMBoK je v súčasnosti vo verzii 5 a PMI pracuje na jeho 

ďalšom zlepšovaní. V Českej republike sa s týmto štandardom môžeme stretnúť 
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v medzinárodných firmách a bolo vytvorené zastúpenie pre Českú republiku, tzv. PMI 

Chapter (1). 

▪ IPMA Competence Baseline (ICB) 

Na rozdiel od ostatných je poňatie štandardu vytváraného a spravovaného 

profesijnou organizáciou International Project Management Association (IPMA) 

kompetenčné. Nie je teda zameraný na presnú podobu definovaných procesov a ich 

konkrétnu aplikáciu, ale na schopnosti - kompetencie – projektových, programových 

a portfólio manažérov a členov tímu. Vznikol v 60. rokoch na základe národných noriem 

niekoľkých európskych štátov. Štandard ICB nediktuje, ale odporúča kroky, ktoré je 

potrebné vhodne aplikovať do konkrétnej projektovej situácie, a je ponechaný priestor 

kreativite a vlastnému názoru. Dôležitá je práve schopnosť vhodnej aplikácie. 

Problematika projektového managementu je v ICB rozdelená do troch základných 

kompetenčných oblastí: 

• technické kompetencie - metódy, techniky, nástroje,  

• behaviorálne kompetencie - mäkké schopnosti,  

• kontextové kompetencie - integračné a systémové znalosti a schopnosti (1).  

Tieto oblasti sú potom členené na tzv. elementy kompetencií a previazanosť medzi 

elementami je veľmi vysoká, aj medzi troma základnými oblasťami (1). 

• ISO 21 500 

Historicky sa ISO k riadeniu projektov vyjadrovala smernica ISO 10 006, 

v súčasnosti je to ISO 21 500. V tomto prípade sa nejedná o štandard, ale o návod, čo 

a ako popísať v systéme riadenia kvality s ohľadom na riadenie projektov. Podľa tohto 

návodu sa nedá certifikovať (1). Projektový management je vnímaný procesne (3). 

• PRojects IN Controlled Environments – PRINCE2 

Ide o metodiku procesného charakteru, ktorá vznikla ako štandard pre projekty 

informačných systémov štátnej správy. Medzi základné prvky metodiky patrí: 
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• sedem hlavných princípov, z ktorých metodika vychádza, patria sem jasne 

definované role a zodpovednosti, zameranie na dodávaný produkt, 

• sedem tém, ktorým je venovaná pozornosť po celú dobu projektu, a to obchodný 

prípad, organizácia, kvalita, plány, riziká, zmeny a progres, 

• sedem procesov, ktoré v rámci projektu prebiehajú (1). 

1.2 Projekt 

Existuje mnoho definícií projektu, hlavná podstata však zostáva zachovaná. Projekt 

je najdôležitejším prvkom projektového managementu. Podľa národného štandardu 

kompetencií projektového riadenia môžeme projekt definovať ako „jedinečný, časovo, 

nákladovo a zdrojovo obmedzený proces realizovaný za účelom vytvorenia definovaných 

výstupov (naplnenie projektových cieľov) v požadovanej kvalite a v súlade s platnými 

štandardmi a odsúhlasenými požiadavkami“ (4, s. 17). 

Podľa Kerznera definujeme projekt ako akýkoľvek jedinečný sled aktivít a úloh, 

ktoré majú: 

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

• definovaný dátum začiatku a konca uskutočnenia, 

• stanovený rámec pre čerpanie zdrojov potrebných k realizácii (2). 

Projekt môžeme definovať aj pomocou 5 základných atribútov, a nimi sú 

jedinečnosť, komplexnosť, riadenie projektovým tímom, rizikovosť a vymedzenosť 

časom, rozpočtom a zdrojmi (4). 

1.2.1 Trojimperatív projektu 

V súvislosti s projektom vždy hovoríme o troch pojmoch, a to cieľ, čas a náklady, 

inými slovami o trojimperatíve projektu a projektového riadenia. Účelom je optimálne 

vyváženie týchto troch požiadaviek (3). 

Trojimperatív vykresľujeme ako trojuholník a jednotlivé vrcholy predstavujú: 

• cieľ, čo máme splniť, 

• čas, kedy to má byť zrealizované, 

• náklady, za koľko sa má projekt zrealizovať (5). 
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Základom je previazanosť týchto troch veličín. Ak budeme chcieť dosiahnuť cieľ 

v čo najkratšom čase, budeme musieť zvýšiť náklady alebo ubrať v požiadavkách na cieľ, 

prípadne ubrať/pridať z každého. Ak sa zmení jedna veličina a druhá má zostať 

nezmenená, musí sa zodpovedajúco zmeniť tá tretia (4). 

 

Obrázok č. 1: Trojimperatív projektu  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

1.2.2 Cieľ projektu 

Cieľ projektu predstavuje konečný stav po ukončení projektu. Tento cieľ je potrebné 

presne a jasne špecifikovať, aby všetci, ktorí sa na projekte podieľajú mali o cieli rovnakú 

predstavu a vedeli, čo chcú dosiahnuť. Správne zadefinovanie cieľa nie je jednoduché, 

pretože čím vágnejšie cieľ definujeme, tým väčšia je pravdepodobnosť, že projekt 

dopadne neúspešne a zainteresované strany začnú pomaly zisťovať, že to, čo je 

realizované, je niečo iné ako bolo definované (3), (4). 

K správnemu zadefinovaniu cieľa slúži technika SMART. Cieľ je správne 

definovaný, ak je: 

• S – špecifický (specific) – pretože potrebujeme vedieť, čo chceme, 

• M – merateľný (measurable) – pretože musíme určiť, čo sme dosiahli, 

• A – akceptovaný (agreed) – pre istotu, že všetci zainteresovaní vedia a súhlasia, 

• R – realistický (realistic) – aby sme stáli nohami na zemi a cieľ bol splniteľný, 
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• T – termínovaný (timed) – pretože musíme mať určené časové ohraničenie, inak 

by cieľ a projekt nemali zmysel (1), (3). 

Niekedy sa ešte udáva I – integrovaný (integrated) – začlenený do organizačnej 

stratégie (1), (3). 

Každý z projektových cieľov by mal byť SMART (3). 

1.2.3 Úspešnosť projektu 

Kedy je projekt úspešný? Mohli by sme povedať, že vtedy, ak splní trojimperatív 

(teda svoj cieľ v stanovenom čase s vymedzenými zdrojmi), ale realita je o niečo 

zložitejšia. Projektový management preto používa kritériá úspechu projektu, podľa 

ktorých posudzujeme, či je projekt úspešný alebo neúspešný. Hlavnými požiadavkami je 

ich zrozumiteľnosť, jednoznačnosť a merateľnosť. Pre každý nový projekt a nového 

zákazníka by mali byť kritériá znovu stanovené, musia byť zhodnotené, zanalyzované 

a prediskutované so všetkými zainteresovanými stranami. Kritéria sa však môžu 

v priebehu projektu meniť. Projekt je úspešný, ak splní nasledujúce tvrdé kritéria 

úspechu, napríklad ak: 

• je projekt funkčný, 

• sú splnené požiadavky zákazníka, 

• sú uspokojené očakávania všetkých zainteresovaných strán, 

• je výstupný produkt projektu na trhu včas, v plánovanej akosti a cene, 

• je dosahovaná predpokladaná návratnosť vložených prostriedkov a ďalšie 

(1), (3). 

Pre úspešnosť projektu sú dôležité aj tzv. mäkké kritéria úspechu. Môže to byť 

napríklad motivácia projektového tímu, vyriešenie konfliktu s okolím, spokojný 

zákazník, sponzor a iné. V súčasnosti sú tieto faktory veľmi dôležité (1), (3). 

Na druhej strane si musíme definovať aj neúspešný projekt. Projekt môžeme 

považovať za neúspešný, ak: 

• prekročil plánové termíny a náklady, 

• nedosiahol plánovanú kvalitu výstupného produktu, 

• nepredpokladal vplyvy na životné prostredie, 

• nahnevaný zákazník a zainteresované strany, 
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• produkt nie je možné umiestniť na trhu a iné (1), (3). 

1.2.4 Logický rámec 

Metóda logického rámca slúži ako pomôcka pri stanovení základných parametrov 

projektu a cieľov projektu. Taktiež slúži ako podpora k dosahovaniu týchto cieľov. 

Hlavným princípom je, že základné parametre projektu sú vzájomne logicky previazané, 

pracuje sa v tíme a výsledky musia byť merateľné. Hlavným dôvodom zostavenia 

logického rámca je zosúladenie chápania problematiky všetkými zainteresovanými 

stranami. Logický rámec je tvorený nasledujúcou tabuľkou (1), (3). 

Tabuľka č. 1: Logický rámec  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa IPMA) 

Zámer Popis 

Objektívne 

overiteľné 

ukazatele 

Spôsob overenia 

(zdroje informácií) 
X 

Cieľ Popis 

Objektívne 

overiteľné 

ukazatele 

Spôsob overenia 

(zdroje informácií) 

Predpoklady, za akých 

cieľ prispeje a bude 

v súlade so zámerom 

Výstupy Popis 

Objektívne 

overiteľné 

ukazatele 

Spôsob overenia 

(zdroje informácií) 

Predpoklady, za akých 

výstupy skutočne 

prispejú k cieľu 

Kľúčové 

činnosti 
Popis 

Zdroje 

(peniaze, 

ľudia) 

Časový rámec 

aktivít 

Predpoklady, za akých 

kľúčové činnosti povedú 

k výstupom 

    Predbežné podmienky 

 

Význam jednotlivých polí tabuľky 

Zámer popisuje príčinu uskutočnenia projektu, odpovedá na otázku PREČO chceme 

projekt realizovať a čo nám má priniesť (3). 

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

byť pre projekt vždy len jeden (3). 
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Výstupy bližšie špecifikujú, AKO chceme tieto zmeny, ciele dosiahnuť, čo všetko je 

potrebné vykonať, aby nastala táto zmena, čo bude projektový tím fyzicky realizovať (3). 

Kľúčové činnosti alebo aktivity sú také, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú 

realizáciu výstupov (3). 

Objektívne overiteľné ukazatele v druhom stĺpci dokazujú, že zámer, cieľ 

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

dva. Ak nie sme schopní nájsť vhodné ukazatele, mali by sme pozmeniť formuláciu 

zámeru, cieľa či výstupov (3). 

Spôsob overenia v treťom stĺpci uvádza, ako budú objektívne overiteľné ukazatele 

zistené, kto za overenie zodpovedá, aký čas a náklady overenie vyžaduje, kedy bude 

ukazateľ overený a akým spôsobom bude zdokumentovaný (3). 

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

jednotlivých skutočností, uvádzajú riziká, ktoré by mohli ohroziť projekt a musia byť 

kontrolované (3). 

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

možné uvažovať o zvyšku logického rámca (3). 

Logické väzby 

V logickom rámci existujú dva druhy väzieb, a to vertikálna a horizontálna. 

Vertikálna väzba prebieha zhola nahor nasledovne: 

Kľúčové činnosti → Výstupy → Cieľ → Zámer 

Ak vykonáme kľúčové činnosti, výsledkom budú výstupy, pomocou ktorých 

dosiahneme cieľ, ktorý prispieva k naplneniu zámeru (3), (4). 

Horizontálna väzba spája riadky logického rámca nasledovne: 

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

Ak splníme položky v danom riadku, tak sa posunieme u riadok vyššie. Začína sa 

preto odspodu. Splnenie položiek splníme pomocou ukazateľov, ktoré overíme 

definovaným spôsobom, za platnosti predpokladov a pri ošetrení rizík (3), (4). 
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1.3 Agilné metódy v projektovom managemente 

Agilný znamená rýchly, interaktívny, prispôsobivý, dynamický a mnoho ďalších 

synoným. V projektovom managemente sa začali používať aj agilné metódy, ktoré sú 

o spolupráci, komunikácii a pripravenosti na zmenu (15). 

Metódy agilného riadenia sa používali už v minulosti, pojem ako taký bol však 

definovaný až v roku 2001 v Utahu v USA, kde sa stretli odborníci v oblasti riadenia 

projektov a softwarového inžinierstva a diskutovali o odľahčených metódach vývoju 

softwaru. Spolu napísali Manifest agilného programovania, v ktorom definujú agilné 

programovanie ako nový prístup k vývoju (15, s. 14). 

V agilných metódach je dôležité zamerať sa na jednotlivca a komunikáciu medzi 

nimi, než na definovanie procesov. Dokumentácia je v projektovom manažmente 

dôležitá, ale mala by slúžiť pre zmapovanie zložitejších oblastí, ktorých by malo byť 

v software čo najmenej. Interná dokumentácia by taktiež nemala byť zbytočne rozsiahla, 

pretože by to mohlo viesť k zložitejšiemu vyhľadávaniu. Ďalšou odlišnosťou agilných 

metód je reagovanie na zmeny pred dodržiavaním plánu. V priebehu projektu môžu 

nastať rôzne zmeny trendov na trhu alebo zmena požiadavok zákazníka a dodávateľ by 

mal byť schopný na tieto zmeny reagovať a zmluva o produkte by mala pružne reagovať 

na prípadné zmeny (15, s. 15, 17). 

Medzi agilné metódy patria napríklad SCRUM a KANBAN. 

1.3.1 SCRUM 

Metóda Scrum využíva cykly nazývané Sprint. Ich dĺžka nie je menej ako mesiac a je 

zvyčajne udávaná v týždňoch. Jednotlivé sprinty na seba nadväzujú, ich dĺžka je fixná 

a nikdy sa nepredlžujú, či už práca v nich bola alebo nebola dokončená. Práca na konci 

každého sprintu sa považuje za dokončenú, ak na nej prebehli testy, je integrovaná do 

systému a môže byť vydaná. Na začiatku každého sprintu sa zíde tím rôznych špecialistov 

nutných pre vývoj, ktorí určia priority požiadaviek zákazníka, ktoré sa po odsúhlasení 

nesmú meniť. V priebehu sprintu sa tím stretáva denne, aby zhodnotili priebeh 

a dosiahnutie zvolených cieľov. Po dokončení sprintu sa tím stretne so stakeholdermi, 

uvedú, čo vytvorili a získajú spätnú väzbu a zhodnotia priebeh sprintu (16, s. 6). 
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1.3.2 Kanban 

Kanban rozdeľuje proces na jednotlivé fázy, medzi ktorými sa presúvajú kartičky 

znázorňujúce úlohu podľa toho, v akej časti sa nachádzajú. Čistý kanban je doplnený 

prvkami agilných metód, aké sú využívané v metóde Scrum, a to role Product ownera, 

Standup meetingom, Backlogom, User stories, atď. Kanban nepatrí priamo medzi agilné 

metódy, je však často využívaný v Scrume pre obmedzenie rozpracovaných User stories, 

ich rýchle dokončenie a vizualizáciu stavu na tabuli (17, s. 10). 

1.4 Životný cyklus projektu 

Projekt má charakter procesu a počas svojej existencie sa vyvíja a nachádza sa 

v rôznych fázach, ktoré nazývame životným cyklom projektu. Najčastejšie ho môžeme 

rozdeliť do troch fáz: 

• predprojektová fáza, 

• projektová fáza, 

• poprojektová fáza (2), (4). 

V stručnosti môžeme popísať jednotlivé fázy, predprojektová fáza je príprava na 

projekt, projektová fáza zahŕňa vlastnú realizáciu projektu a poprojektová nastáva po 

predaní všetkých výstupov, obsahuje zhodnotenie projektu (4). 

1.4.1 Predprojektová fáza 

Predprojektová fáza je obdobie pred zahájením projektu, počas ktorého sú vykonané 

rôzne analýzy, ktorými zistíme možnosti realizácie námetu na projekt. Najdôležitejším 

rozhodnutím tejto fázy je rozhodnutie, či daný projekt realizovať alebo nie. V rámci tejto 

fázy je nutné vypracovať nasledujúce dokumenty: 

• Námet na projekt (Preliminary Project Charter) – určuje, kto je poverený 

návrhom projektu, ktoré zdroje sú mu k dispozícii a koľko má na to času. 

• Štúdia príležitostí (Opportunity Study) – zhodnocuje súčasný stav 

organizácie, jej okolia, predpovedá možný budúci vývoj, prvýkrát formuluje 

cieľ, odhaduje náklady, prínosy, navrhuje predpoklady a kritické faktory 

úspešnosti, jej súčasťou býva aj SWOT a SLEPT analýza. Na záver musí 
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uviesť, či sa odporúča námet na projekt ďalej rozpracovávať alebo sa námet 

na projekt zamieta. 

• Štúdia realizovateľnosti (Feasibility Study) – ak štúdia príležitostí námet na 

projekt odporučí na ďalšie rozpracovanie a vieme, že projekt sa môže 

realizovať, je potrebné vykonať štúdiu realizovateľnosti. Ukazuje 

najvhodnejšiu cestu ako projekt realizovať, upresňuje obsah, termíny 

zahájenia, ukončenia, náklady a zdroje (2), (3), (4). 

V niektorých prípadoch sa stretávame s vypracovaním len jedného dokumentu, ktorý 

nazývame predprojektová úvaha, ktorá obsahuje obe štúdie – štúdiu príležitostí aj 

štúdiu realizovateľnosti (3). 

1.4.2 Projektová fáza 

Je potrebné si uvedomiť, že nie vždy nasleduje projektová fáza po predprojektovej 

ihneď. Je možné ju uskutočniť až po nejakom čase, mesiacoch či rokoch. Tento časový 

úsek nazývame inkubačná doba projektu. Ak projektová fáza začína po dlhej inkubačnej 

dobe, je dobré vykonať analýzy či štúdie z predprojektovej fázy znova (2). 

V projektovej fáze dochádza k zostaveniu projektového tímu, k vytvoreniu plánu 

projektu, jeho realizácia a odovzdanie výsledkov. Táto fáza sa ďalej rozdeľuje na štyri 

časti: 

• Zahájenie (Start-up) – overenie a upresnenie cieľa projektu, personálne 

obsadenie, kompetencie, ktoré sú uvedené v dokumente zakladacia 

(identifikačná) listina projektu. Definuje základné technicko-organizačné 

parametre projektu. 

• Plánovanie – v tejto časti musí byť zostavený projektový tím, ktorý má už 

konkrétne zadanie a vytvorí plán projektu. Po svojom schválení sa tento plán 

stáva počiatočným plánom, tzv. baseline. 

• Vlastná realizácia – alebo fyzická realizácia, ktorá by mala začať kick-off 

meetingom, kedy sa stretnú dôležité zainteresované strany, kde sa 

zrekapituluje plán riadenia, harmonogram projektu a samotná fyzická 

realizácia projektu začína. V priebehu realizácie je nutné projekt neustále 

sledovať a porovnávať s plánom. Na základe zistených odchýlok od plánu, 

nečakaných reakcií na zmeny alebo nových zistení, je treba vykonať 
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korekčné opatrenia, preplánovať, alebo v prípade potreby vytvoriť nový 

základný plán projektu (baseline). 

• Ukončenie (Close-out) – predanie výstupu projektu, fakturácia. Projektový 

tím spíše záverečnú správu, ktorá obsahuje skúsenosti z realizácie 

a odporúčanie pre budúce projekty. Potom je projektový tím rozpustený (2), 

(3), (6). 

1.4.3 Poprojektová fáza 

Poprojektová fáza slúži na zhodnotenie projektu, nových poznatkov a skúseností. 

Zanalyzuje sa celý priebeh projektu, určia sa dobré a zlé skúsenosti, nájdu sa chyby, 

ktorým sa v ďalších projektoch treba vyvarovať. Pri niektorých projektoch sa prínosy 

dostavia až po určitej dobe, v týchto prípadoch sa naplánuje termín a spôsob 

vyhodnotenia prínosov projektu až po tomto termíne (3), (6). 

1.5 Časový rozpis projektu 

Časový rozpis krokov projektu je súčasťou plánu projektu. Obsahuje informácie 

o tom, v akých termínoch budú práce na projekte prebiehať. K jednotlivým časovým 

úsekom sú pridelené zdroje. Využívaním zdrojov k výkonu zadania konkrétneho úseku 

sa dostávame k realizácii konkrétnej časti a postupne aj celého projektu (2).  

Časový rozpis projektu je predstavovaný diagramami a harmonogramami, ktoré sú 

dôležitou časťou plánu projektu a sú nástrojom pre prehľadné a úplne podchytenie 

veľkého množstva informácií pre riadenie projektu. Medzi najdôležitejšie patria:  

• miľníky a dôležité termíny projektu, 

• logické hierarchické štruktúry prác prevedené do časových sledov úloh, 

• údaje o predpokladanej dĺžke trvania jednotlivých úsekov úloh, 

• väzby úsekov práce, ktoré pomáhajú zachovať logiku výkonu prác aj pri 

časových zmenách v harmonograme, 

• iné informácie pomáhajúce údržbe harmonogramu vo väzbe na procesy 

riadenia a koordinácie (2), (3). 

V nasledujúcich podkapitolách sú uvedené základné informácie a charakteristiky 

najpoužívanejších diagramov v projektovom managemente. 



27 

 

1.5.1 Míľniky projektu 

„Míľnik projektu je jasne definovaný ako významná udalosť na projekte (časový 

okamih), v ktorej sa meria rozpracovanosť produktov. Míľnik predstavuje bod kontroly, 

bod prijatia rozhodnutia. Míľnik má v harmonograme obvykle nulovú dĺžku trvania“ (4, 

s. 125). 

Míľnik je udalosť alebo podmienka, kedy je dokončená celá skupina na seba sa 

vzťahujúcich úloh. Pomáhajú organizovať úlohy do logických skupín (4). 

Diagram míľnikov je jednoduchší ako Ganttove diagramy, avšak nijak nevyznačujú 

úlohy a dobu ich trvania. Je jednoduchý a prehľadný a využíva sa najmä v tabuľkovej 

forme (2). 

Tabuľka č. 2: Míľniky projektu  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Míľnik projektu Dátum 

Zahájenie projektu 01.10.2017 

Zahajovacia schôdza projektového tímu 28.10.2017 

Ukončenie Etapy 1 30.11.2017 

Ukončenie Etapy 2 20.12.2017 

Predanie k testovaniu 2.1.2018 

Akceptačné jednanie 15.1.2018 

Ukončenie projektu 31.1.2018 

 

1.5.2 Ganttove diagramy 

Ganttove diagramy predstavujú jednoduché znázornenie časového priebehu 

niekoľkých činností niekedy prebiehajúcich aj súčasne (4). 

Ganttove diagramy ukazujú sled úloh a ich začiatky a konce. Úlohy sú usporiadané 

zhora dole a časová os je na horizontálnej úrovni. Slabou stránkou týchto diagramov je, 

že neukazujú závislosti medzi úlohami a zmena v dĺžke alebo začiatku úlohy sa 

nepremietne do zvyšných častí harmonogramu (2).  
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V súčasnosti sa tieto diagramy často využívajú a v softwarových nástrojoch boli 

zdokonalené o možnosti všetkých typov väzieb, možnosti znázornenia kritickej cesty 

a nástrojov pre porovnanie odchýliek skutočného stavu od plánovaného (2). 

Tabuľka č. 3: Ganttov diagram  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 2) 

 1.5.2018 12.5.2018 31.5.2018 5.6.2018 15.6.2018 20.6.2018 

Činnosť A       

Činnosť B       

Činnosť C       

Činnosť D       

Činnosť E       

 

1.5.3 Hierarchická štruktúra prác (WBS) 

Hierarchická štruktúra prác (Work Breakdown Structure - WBS) je hierarchický 

rozpad cieľa projektu na jednotlivé dodávané produkty a podprodukty až po úroveň 

pracovných balíkov, ktoré musia byť v priebehu realizácie projektu vytvorené. Definuje 

vecný rozsah celého projektu (4). 

Podstatou tejto stromovej štruktúry je sprehľadnenie celého projektu a vyhnutie sa 

vytvoreniu zbytočných výstupov, a aby sme neprehliadli kľúčové podstatné výstupy (3). 

 

Obrázok č. 2: WBS  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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1.5.4 Sieťové grafy 

Sieťové grafy vznikli za účelom eliminovať nedostatky Ganttových diagramov, a to 

malou flexibilitu v riadení nákladov. Metóda kritickej cesty – CPM (Critical Path 

Method) a metóda PERT (Program Evaluation and Review Technique) sú si podobné. Na 

rozdiel od Ganttových diagramov dovoľujú flexibilitu v údržbe harmonogramu (7). 

Medzi výhody oboch metód patria: 

• obsahujú veľké množstvo informácií, ktoré je možné vhodne prezentovať, 

• umožňujú hľadať alternatívy a analyzovať štatistické údaje, skúmať odchýlky, 

určovať pravdepodobnosť, 

• definovaná kritická cesta, ktorá poukazuje na miesta, ktoré si vyžadujú najväčšie 

úsilie pre dodržanie harmonogramu v kritickej situácii alebo neskôr pozornosť pri 

časových zmenách (4), (7).  

Medzi nevýhody patrí ich zložitosť a potreba komplexného pohľadu. 

Nezainteresovaná osoba môže mať problémy s prehľadnosťou (4). 

Základom metód CPM a PERT je zistenie časového rozvrhu aktivít projektu. Preto 

v tomto prípade počítame: 

• Termíny – najskôr možného začiatku a konca, a najneskorší prípustný 

začiatok a koniec. 

• Rezerva celková – časové obdobie, o ktoré sa činnosť môže oneskoriť bez 

toho, aby ohrozila kritickú cestu. Činnosti s nulovou celkovou rezervou sú 

kritické. 

• Rezerva voľná – časové obdobie, o ktoré sa činnosť môže oneskoriť bez 

toho, aby oneskorila najskôr možný začiatok nasledujúcej činnosti. 

• Kritická cesta – nadlhšia cesta v grafe od počiatočného po koncový uzol, 

ktorá udáva najkratší možný čas realizácie projektu. Akákoľvek zmena na 

kritickej ceste má za následok zmenu doby trvania celého projektu (7), (8). 

Pre výpočet kritickej cesty musíme pre každú činnosť spočítať nasledujúce: 

• ZM – najskôr možný začiatok, je daný najskôr možným okamihom, kedy 

môže byť činnosť zahájená, 
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• KM – najskôr možný koniec, je daný najskôr možným okamihom, kedy 

môže byť činnosť ukončená, 

• ZP – najskôr prípustný začiatok, je daný okamihom, kedy môže byť 

činnosť najneskôr začatá, aby nedošlo k ohrozeniu termínu celého projektu, 

• KP – najneskôr prípustný koniec, je daný okamihom, kedy môže byť 

činnosť najneskôr ukončená, aby nedošlo k ohrozeniu termínu celého 

projektu (9). 

Základné rozdiely medzi diagramom PERT a CPM podľa profesora Kerznera, sú 

nasledujúce: 

• CPM používa jeden odhad dĺžky trvania činnosti, PERT uvažuje 

optimistickú, realistickú (pravdepodobnú) a pesimistickú variantu, z ktorých 

vypočíta dĺžku trvania, 

• PERT využíva pravdepodobnosť a umožňuje kalkuláciu rizík, 

• PERT sa využíva pre projekty vývoja, v ktorých je ťažké odhadnúť dĺžku 

trvania činnosti dopredu a väzbu plnenia na fakturáciu, CPM pre projekty, 

kde je možné určiť dĺžku trvania jednotlivých aktivít presnejšie a platobné 

podmienky sú viazané na plánované termíny (2). 

Ďalšie diagramy, ktoré sa využívajú, sú diagramy PDM (Precedence Diagram 

Method), ktoré obsahujú možnosti metód PERT a CPM. Rozširuje koncept väzieb 

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

koniec (2). 

1.6 Zdroje projektu 

Management zdrojov projektu spočíva v plánovaní zdrojov, ich identifikácii a ich 

prideľovaní s ohľadom na potrebné schopnosti. Súčasťou je optimalizácia spôsobu ich 

využívania v rámci časového harmonogramu projektu, rovnako aj neustále 

monitorovanie a riadenie týchto zdrojov. Medzi zdroje radíme ľudí (pracovníkov), 

zariadenia a infraštruktúru (vybavenie, poskytovanie služby, informačné technológie – 

informácie, dokumenty, znalosti, peňažné fondy, atď.), ktoré sú potrebné k vykonávaniu 

projektových činností (3). 



31 

 

Riadenie projektu musí zaistiť, aby ľudia mali k úspešnému plneniu požadovaných 

úloh potrebné kompetencie, a to technické, kontextové a behaviorálne. Musia mať 

adekvátne informácie a nástroje, musia prejsť potrebnými školeniami, ktoré im umožnia 

úspešne tieto úlohy plniť (3). 

Samotné kapacitné plánovanie zdrojov sa zaoberá procesmi potrebnými pre 

realizáciu projektu z hľadiska zdrojov, tj. z hľadiska prostriedkov a pracovných síl 

a prostredníctvom analýzy potrieb. Cieľom je určiť, aké pracovné sily, materiál, vrátane 

energií, strojov a zariadení, sú potrebné k vykonaniu činností a či budú v priebehu 

projektu k dispozícii. Hlavné procesy kapacitného plánovania sú: 

• Určenie potrebných zdrojov projektu a nárokov na nich – pre kapacitné 

plánovanie projektu sú podkladom hlavne štruktúra projektu, súpis činností 

(resp. časový plán projektu) a znalosť, ktoré zdroje sú potenciálne 

k dispozícii. Je potrebné stanoviť v časovom pláne projektu nároky na 

jednotlivé druhy zdrojov a stanoviť ich celkové množstvo. Základným 

nástrojom pre ohodnocovanie zdrojov v rámci kapacitného plánovania je 

odborný úsudok. 

• Zostavenie a analýza rozvrhu zdrojov projektu – výstupom kapacitného 

plánovania je výpočet rozvrhu zdrojov podľa časového plánu projektu a jemu 

odpovedajúce nároky jednotlivých činností a celého projektu na zdroje (3). 

Výstupom kapacitného plánovania sú tabuľky, ktoré obsahujú číselnú sumarizáciu 

zdrojov. Alebo môžu byť v grafickej forme, ako histogramy a súčtové S-diagramy. Pre 

úspešnú realizáciu je nutné neustále kontrolovať čerpanie zdrojov, stupeň 

rozpracovanosti a dokončenia plánovaných projektových prác. Ak je výška plánovaných 

zdrojov vyššia ako disponibilná, je potrebné hľadať inú variantu realizácie projektu 

a súčasne, ak sa zvýšia v priebehu realizácie projektu požiadavky na zdroje, musíme nájsť 

takú činnosť, kde je možné dosiahnuť úspory (3). 

1.7 Náklady a financovanie 

V tomto kroku sa zostaví rozpočet projektu, ktorý nadväzuje na časový plán a plán 

zdrojov projektu. Rozpočet je dokument, ktorý zaujíma všetky zainteresované strany. 

Vytvorenie rozpočtu sa skladá z riadenia nákladov a finančného riadenia. Riadením 
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nákladov sa odhadnú náklady jednotlivých činností a spolu s režijnými nákladmi sa 

zostaví rozpočet celého projektu. Zostavený rozpočet projektu sa porovnáva so 

skutočnými nákladmi. Finančné riadenie sa zaoberá finančnými zdrojmi, zvládaním ich 

prekročenia čerpania alebo nedostatočného čerpania a finančnými rezervami (3). 

1.7.1 Rozpočet a náklady projektu 

Rozpočet je dôležitý dokument, ktorý sa skladá z nákladov a výnosov. Je vhodné si 

náklady rozdeliť na priame a nepriame. Priame náklady sú také, ktoré priamo súvisia 

s realizáciou projektu, môžu to byť osobné náklady na pracovníkov projektu (mzdy, 

poistenie), náklady na materiál, nákup služieb, atď. Nepriame náklady nemožno 

jednoznačne priradiť ku konkrétnemu projektu, sú to spoločné náklady celej organizácie, 

napr. prevádzka budov (spotreba energie, opravy budov, atď.). Nepriame náklady sú 

priradené ku konkrétnym projektom na základe podielu k danému projektu (3). 

1.7.2 Metódy stanovenia nákladov 

V praxi sa využívajú rôzne prístupy a metódy oceňovania nákladov, od viac či menej 

expertných odhadov až po zložité matematické postupy. Výber metódy závisí na type, 

rozsahu a miere zložitosti projektu (3). 

Pre stanovenie nákladov sú najčastejšie používané tieto metódy: 

• Analogický odhad – vykonanie odhadu za pomoci podobnosti so skôr 

realizovanými projektami, vychádza z historických informácií organizácie, 

využíva sa v skorých fázach prípravy projektu. Tento typ odhadu sa nazýva aj 

odhadovanie zhora nadol, je najmenej nákladný a aj najmenej presný. 

• Expertný odhad – vznikajú na základe skúseností problematiky managermi 

a členmi projektového tímu. Využíva sa v prípade, keď je časovo a nákladovo 

náročné zisťovať ceny zdrojov. 

• Parametrický odhad – využíva sa matematický model, ktorý je založený na 

známych parametroch, líšia sa podľa typu projektu a realizovanej práce. Existujú 

dva typy parametrického odhadovania, a to: 

o  Regresná analýza, ktorá odhaduje budúce hodnoty na základe 

štatistického spracovania predchádzajúcich hodnôt, 
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o  Krivka osvojovania znalostí, zakladá sa na opakovaní činnosti, ktoré 

v projekte vykonávame stále dokola. Pracovníci sa učia pracovať 

rýchlejšie s menej chybami, znižujú sa náklady na činnosť s rastúcimi 

skúsenosťami pracovnej sily, pretože čas potrebný na dokončenie činnosti 

sa skráti. 

• Odhadovanie zdola nahor – vychádza zo znalosti alebo plánu častí projektu, 

kedy každý projekt začína na nulových nákladoch, ku ktorým postupne pričítame 

náklady na každú položku hierarchickej štruktúry. Výsledkom je súčet nákladov 

pre celý projekt, je veľmi presný, ale časovo a nákladovo náročný z pohľadu 

realizovateľnosti. 

• Software pre podporu riadenia projektov – odhad s využitím špecializovaných 

softwarových nástrojov, môžu zlepšiť presnosť odhadu pri minimalizácii 

nákladov na spracovanie. 

• Analýza ponúk dodávateľov – vychádza z porovnávania cien podľa ponúk 

potenciálnych dodávateľov. 

• Ostatné odhady – patrí sem napríklad analýza rezerv, metóda pre krytie ťažko 

predvídateľných situácií a ich nákladov (2), (3). 

Rozpočet projektu zahŕňa náklady, ktoré sme si definovali, na druhej strane však aj 

výnosy. Porovnaním nákladov a výnosov zistíme, či bol daný projekt ziskový alebo nie. 

U neziskových projektov by mali byť náklady a výnosy aspoň zhodné (2), (3). 

1.8 Riadenie rizík v projekte 

Riziko projektu môžeme definovať ako „neurčitý jav alebo podmienku, ktorého 

výskyt na pozitívny alebo negatívny efekt na ciele projektu“ (2, s. 279). 

Riziká a miera neistoty súvisia s kvalitou a množstvom informácií, ktoré má manažér 

k dispozícii. Zväčša platí, že čím viac kvalitných informácií má k dispozícii, tým menšia 

je neistota v rozhodovaní, a tým pádom aj menej rizík (2). 

1.8.1 Analýza rizík 

Kompletná analýza rizík sa vykonáva na začiatku riešenia projektu, po tom, čo máme 

spracovaný podrobný plán projektu a vybraných dodávateľov pre projekt. Po týchto 

krokoch sme schopní komplexne analyzovať všetky významné riziká v projekte (3). 
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Pri analýze rizík postupne vykonávame nasledujúce procesy: 

• Identifikácia rizík – v tomto kroku popisujeme významné nebezpečenstvá, ktoré 

môžu výrazne ovplyvniť úspech projektu. Najčastejšie sa používa metóda 

brainstorming. Veľké firmy majú často vypracovaný zoznam hrozieb z minulých 

projektov a projektový tím ho môže použiť a porozmýšľať, ktoré hrozby sú pre 

konkrétny projekt aktuálne. 

• Posúdenie rizík – odhadujeme pravdepodobnosť výskytu hrozby a výšku 

nepriaznivého dopadu na projekt – finančné škody. Využívajú sa expertné odhady 

alebo tabuľky, podľa ktorých určíme pravdepodobnosť výskytu týchto javov (na 

základe vyhodnotených štatistík už realizovaných projektov). Riziká môžeme 

posúdiť buď kvantitatívne, kedy určíme hodnotu pravdepodobnosti a straty 

číselnou hodnotou, alebo kvalitatívne, kedy použijeme pre stanovenie 

pravdepodobnosti slovný popis. 

• Odozva na zistené riziká – v tomto kroku chceme znížiť celkovú hodnotu 

všetkých rizík na takú úroveň, aby bol projekt úspešne realizovaný. Na vyššiu 

hodnotu rizika by sme mali reagovať vhodným opatrením. Najčastejšie opatrenia 

sú nasledovné: 

o poistiť nepriaznivú udalosť – preniesť riziko na iný subjekt, 

o zmierniť riziko – znížiť hodnotu rizika vhodným opatrením, ktoré by 

znížilo veľkosť dopadu alebo zmenilo hodnotu pravdepodobnosti 

nepriaznivej udalosti, 

o vylúčiť riziko – nájdením iného riešenia, ktoré neobsahuje nepriaznivú 

udalosť, 

o vytvoriť si rezervu – umožní nám nepriaznivú udalosť kompenzovať, 

o vytvoriť záložný plán – pre prípad, keď riziko nastane, 

o prijať riziko – ak hodnota nie je príliš vysoká a opatrenie by mohlo byť 

nákladné, je jednoduchšie riziko akceptovať (3), (6). 

1.8.2 Sledovanie rizík 

Po analýze rizík je vhodné tieto riziká neustále sledovať, pretože sa počas projektu 

môžu zmeniť a v tomto prípade je potrebné vykonať analýzu rizika znova. Môže dôjsť 

k rôznym udalostiam: 
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• môžu sa zmeniť podmienky, ktoré ovplyvnia hodnotu pravdepodobnosti 

alebo škody rizika, 

• môže vzniknúť nová významná hrozba, 

• niektorá hrozba môže pominúť, 

• opatrenie môže stratiť účinnosť a musíme ho nahradiť iným alebo ho upraviť, 

aby bolo účinnejšie, 

• zistíme, že je treba prehodnotiť scenár, a tým sa zmení pravdepodobnosť 

alebo dopad, 

• nastala situácia, ktorá si vyžaduje použiť niektoré opatrenie, a ďalšie (3). 

Sledovanie rizík býva často zaradené ako pravidelný bod na poradách projektového 

tímu (3). 

1.8.3 Metóda RIPRAN 

Ak sa jedná o skúsenejší projektový tím, môže využiť metódu RIPRAN (Risk Project 

Analysis). Metóda RIPRAN sa v súčasnosti skladá zo štyroch základných krokov: 

• identifikácia nebezpečenstva projektu, 

• kvantifikácia rizík projektu, 

• reakcia na riziká projektu, 

• celkové posúdenie rizík projektu (3). 

V prvom kroku projektový tím vykoná identifikáciu hrozieb a rizík a zapíše ich do 

tabuľky. Potom hľadá scenár, čiže možné následky alebo opačný postup, kedy hľadáme, 

čo môže byť spúšťačom rizika (3). 

V druhom kroku nasleduje kvantifikácia rizika. Zostavenú tabuľku rozšírime 

o pravdepodobnosť výskytu scenára, hodnotu dopadu scenára na projekt a výslednú 

hodnotu rizika, ktorú vypočítame nasledovne (3): 

Hodnota rizika = pravdepodobnosť scenára x hodnota dopadu 

V metóde RIPRAN môžeme použiť buď číselnú kvantifikáciu (napr. 

pravdepodobnosť scenára pre riziko č. 5 je 0,25) alebo verbálnu kvantifikáciu, kedy sa 

využíva slovné hodnotenie. Je nasledovné: 

• vysoká pravdepodobnosť – VP – nad 66 %, 
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• stredná pravdepodobnosť – SP – 33-66 %, 

• nízka pravdepodobnosť – NP – pod 33 % (3), (4). 

Hodnoty dopadu rizika na projekt: 

• veľký nepriaznivý dopad – VD – ohrozenie cieľu projektu alebo koncového 

termínu projektu, prekročenie celkového rozpočtu projektu, škoda viac ako 20 % 

z celkovej hodnoty projektu, 

• stredný nepriaznivý dopad – SD – ohrozenie termínu, nákladu, resp. zdrojov 

niektorej činnosti, čo bude vyžadovať mimoriadne zásahy, škoda 0,51-19,5 % 

z celkovej hodnoty projektu, 

• nízky nepriaznivý dopad – ND – dopady vyžadujúce určité zásahy do projektu, 

škoda do 0,5 % z celkovej hodnoty projektu (3), (4). 

V treťom kroku sa potom zostavujú opatrenia, ktoré majú znížiť hodnotu rizika na 

takú úroveň, ktorá je akceptovateľná. Tieto opatrenia zapíšeme do tabuľky vytvorenej 

v prvom kroku (3). 

Vo štvrtom, poslednom kroku sa posúdi celková hodnota rizík a vyhodnotia sa. 

Zistíme, ako veľmi je projekt rizikový a či je možné pokračovať v jeho realizácii (3). 

Metóda RIPRAN umožňuje aj textovú formu zachytenia výsledkov analýzy rizík. 

Príklad uvedený v nasledujúcej tabuľke (3). 

Tabuľka č. 4: Priradenie verbálnej hodnoty rizika  

(Zdroj: 3) 

 Veľký 

nepriaznivý 

dopad VD 

Stredný 

nepriaznivý 

dopad SD 

Malý 

nepriaznivý 

dopad MD 

Vysoká 

pravdepodobnosť VP 

Vysoká hodnota 

rizika VHR 

Vysoká hodnota 

rizika VHR 

Stredná hodnota 

rizika SHR 

Stredná 

pravdepodobnosť SP 

Vysoká hodnota 

rizika VHR 

Nízka hodnota 

rizika NHR 

Nízka hodnota 

rizika NHR 

Nízka 

pravdepodobnosť NP 

Nízka hodnota 

rizika NHR 

Nízka hodnota 

rizika NHR 

Stredná hodnota 

rizika SHR 
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Tabuľka č. 5: Metóda RIPRAN  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Riziko č. 1 

Hrozba Oneskorené dodanie plagátov 

Scenár Z dôvodu nedostatočnej propagácie znížená účasť 

Pravdepodobnosť Stredná pravdepodobnosť SP 

Dopad Stredný nepriaznivý dopad SD 

Hodnota rizika Nízka hodnota rizika NHR 

Opatrenia Dobrá zmluva s firmou zabezpečujúcou plagáty, penále 

v prípade neskorého dodania. 

 

1.9 Ukončenie projektu 

Pred ukončením projektu a projektovej fázy by malo dôjsť k zaisteniu všetkých 

hmotných a nehmotných výstupov projektu, predanie zákazníkovi projektu a prijatie 

zákazníkom. Vyhotoví sa dokumentácia dosiahnutých výsledkov a protokolárne 

ukončenie projektu, finančné vyhodnotenie projektu a následné finančné ukončenie 

projektu, záverečná správa  projektového tímu a zoznam položiek k doriešeniu (3). 

Po ukončení projektu nastáva poprojektová fáza, inými slovami fáza vyhodnotenia. 

Projektový tým by sa mal pozrieť späť a vyhodnotiť priebeh projektu. Niektoré parametre 

však často nie je možné vyhodnotiť ihneď po ukončení projektu, niekedy môže ísť aj 

o niekoľko mesiacov. Vyhodnotia sa ciele projektu, porovnávajú sa plánované a skutočné 

hodnoty všetkých merateľných parametrov, kontrolujeme, či sa naplnil plán kvality 

a dosiahol cieľ, atď. Na základe týchto informácií vyhotovíme dokument Poučenie 

z realizácie (2), (3). 

Administratívne uzavretie projektu je poslednou, tzv. upratovacou fázou projektu. 

Obsahuje nasledujúce aktivity: 

• overenie a dokumentácia výstupov projektu, 

• uzavretie internej administratívy, účtovné vysporiadanie nespotrebovaných 

zdrojov projektu, 

• záverečné usporiadanie a archivácia projektovej dokumentácie (2).  
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

Táto časť diplomovej práce bude venovaná predstaveniu firmy A, v ktorej je projekt 

navrhovaný a následne bude vykonaná analýza z pohľadu vnútorných a potom 

vonkajších faktorov, ako aj SWOT analýza. 

2.1 Charakteristika a predmet podnikania spoločnosti 

Vybraná spoločnosť A je lokalizačná firma. Znamená to, že je to firma, ktorá 

prekladá software a prispôsobuje ho kultúre danej krajiny. V súčasnosti pôsobí po celom 

svete. Hlavným predmetom činnosti je preklad a lokalizácia obsahu do viac ako 170 

jazykov. Patria sem jazykové služby vrátane prekladov, služby hodnotiace kvalitu 

prekladov, kontrola terminológie. Tiež ponúkajú služby, ktoré zabezpečujú, že preklady 

a globálne verzie produktov sú efektívne, kvalitné a využívajú technológie na 

optimalizáciu procesov. Ďalšou službou ponúkanou touto spoločnosťou je testovanie 

produktu pred jej uvedením na trh. 

2.2 Charakteristika a popis plánovaného projektu 

Projekt, ktorý chce spoločnosť A uskutočniť a ktorý bude detailnejšie popísaný 

v nasledujúcej kapitole, je hackathon. V súčasnosti majú hackathony veľkú popularitu. 

Ide o programátorský brainstorming, podujatie pre programátorov, grafikov a ďalších, 

ktorí vytvoria niekoľko tímov, aj s ľuďmi, ktorých vôbec nepoznajú, a pracujú na 

zvolenom zadaní. Trvajú prevažne niekoľko dní, napr. víkend a nie dlhšie ako týždeň. 

Výsledné riešenia sú potom prezentované porote, ktorá určí víťaza. Usporiadateľ získa 

nový pohľad na danú problematiku a riešenia, ktoré bude môcť neskôr využiť (10). 

Hackathony obecne slúžia a pomáhajú lokálnemu brandingu, resp. zviditeľneniu 

firmy ako značky. Brand je všeobecne známy symbol, ktorým zákazníci jednoducho 

identifikujú firmu a odlíšia ju od konkurencie. Hoci býva branding spájaný so 

zahlcovaním verejnosti korporátnou identitou, jeho cieľmi sú posilňovať povedomie 

značky, budovať sympatie k značke a zdôrazniť jej odlišnosť. Príkladom úspešného 

brandu môže byť Apple a ich produkty alebo hodinky Rolex a ďalšie (12). 
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Pomocou návrhu tohto projektu zavediem metódy a postupy projektového 

managementu, ktoré ponúka metodika IPMA do vybranej spoločnosti, kde nie je veľmi 

používaná. Na plánovanie projektov využívajú PRINCE2 a agilné metódy. 

Keďže spoločnosť A je lokalizačnou firmou, teda firmou prekladajúcou software 

a prispôsobujúcu ho kultúram daných krajín, hackathon bude zameraný na 

preklady,  uspôsobovanie produktu lokálnym trhom a mal by uľahčiť spoluprácu firmy 

so zákazníkmi. Hackathon sa bude týkať nasledujúcich vybraných tém: 

• machine translation (strojové preklady) – software automatizujúci preklad, 

napr. Google prekladač, Bing prekladač, 

• natural language processing (spracovanie prirodzeného jazyka) – schopnosť 

počítačového programu pochopiť ľudskú hovorenú reč, príkladom je 

rozpoznávanie reči, 

• chatbots (chatboti) – software používaný v messengeri, ako napr. Facebook 

messenger, ktorý automatizuje úlohy, ako pridanie udalosti do kalendára, 

nastavenie budíka, atď. 

2.3 SLEPT analýza 

V tejto podkapitole bude vykonaná analýza okolia spoločnosti pomocou metódou 

SLEPT. Táto analýza sleduje sociálne, ekonomické, legislatívne, politické a 

technologické faktory vonkajšieho prostredia, v ktorom firma pôsobí. 

2.3.1 Sociálne faktory 

Spoločnosť A si zakladá na dobrej povesti a kvalite služieb. Klientom sú 

poskytované kvalitné služby a zákazníkom je poskytované poradenstvo v prípade 

potreby. V súčasnosti aj napriek veľkému dopytu po informatikoch je stále nedostatok 

odborníkov. Ale počet študentov IT, ktorí by sa mohli zúčastniť na hackathone stále 

vysoký. V nasledujúcom grafe je uvedený percentuálny podiel študentov informatických 

fakúlt po celej Českej republike za rok 2017. 
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Graf č. 1: % podiel študentov informatických fakúlt v ČR v roku 2017  

(Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: 11) 

 

2.3.2 Legislatívne faktory 

Spoločnosť A má formu podnikania spoločnosť s ručením obmedzeným, preto sa 

musí riadiť zákonom o obchodných korporáciach č. 90/2012 Sb. Ďalej sa musí riadiť 

zákonmi krajiny, v ktorej pôsobí, v tomto prípade zákonmi Českej republiky: 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník v platnom znení, 

• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenskom podnikaní v platnom znení, 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákonník práce v platnom znení, 

• Zákon č. 143/2001 Sb., o ochrane hospodárskej súťaže v platnom znení, 

• Zákon č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. 

2.3.3 Ekonomické faktory 

Medzi ekonomické faktory radíme makroekonomické ukazatele, ako HDP, miera 

inflácie a nezamestnanosti. HDP Českej republiky vzrástlo o približne 4,5 % oproti 

minulému roku a má tendenciu ďalšieho rastu. Nezamestnanosť v Českej republike klesá 

a ku koncu roka 2017 sa dostala na úroveň 3,8 %. Medziročne v Česku poklesol počet 
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nezamestnaných o viac ako 70 tisíc. Inflácia je 2,5 % a predpokladá sa, že sa v ďalších 

mesiacoch od súčasnej úrovne neodchýli (13). 

V súčasnej dobe sa firma A rozrastá, čo sa týka počtu klientov aj zamestnancov. 

V Českej republike sa nachádza už niekoľko lokalizačných firiem, preto je aj vstup novej 

firmy na trh menej pravdepodobný. Musela by prísť s novými produktami a nájsť si 

zákazníkov, vydať vysoké finančné zdroje na vstup na český trh. Jednou z možností je 

zlúčenie už existujúcich firiem, tzv. akvizícia. 

2.3.4 Politické faktory 

V súčasnosti je politická situácia v Českej republike vcelku nestabilná, čo veľmi 

neprispieva k rozvoju podnikania. Pre zahraničné firmy nie je výhodné vstupovať na 

český trh. Pri meniacich sa stranách v parlamente sa často menia aj zákony, ktoré musia 

spoločnosti na trhu dodržiavať, a na ktoré musia firmy rýchlo reagovať. Napríklad firma 

A, keďže narába s dátami svojich zákazníkov, musí zaviesť nariadenie o ochrane 

osobných údajov podľa GDPR, ktorý príde do platnosti 25. 05. 2018. Keďže firma pôsobí 

aj na zahraničných trhoch, vplyv zahraničnej politiky má tak isto dopad na firmu. 

2.3.5 Technologické faktory 

Firma A sa snaží držať krok s modernými technológiami, vytvára vlastný software 

pre potreby svojich zákazníkov i zamestnancov, využíva vlastný systém pre sledovanie 

dochádzky zamestnancov, databázy, software na preklad a ďalšie. 

2.4 Analýza odborového okolia 

Analýzu odborového okolia firmy spracujem pomocou Porterovho modelu piatich 

konkurenčných síl. 

2.4.1 Rivalita medzi súčasnými konkurentami 

V oblasti lokalizácie je konkurencia pomerne silná. Firma A už má svoje meno medzi 

klientami/zákazníkmi a dodávateľmi služieb a snaží sa aj naďalej poskytnúť im určitý 

štandard. Firma je na trhu už niekoľko rokov a majú pomerne významných klientov a sieť 

vlastných zákazníkov. V Českej republike pôsobí niekoľko väčších firiem zaoberajúcich 

sa prekladom softwaru a uspôsobovaním kultúre krajín, ktoré však pre zachovanie 

anonymity nebudem menovať. 
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2.4.2 Nová konkurencia 

Momentálne je ťažké odhadnúť, koľko konkurentov s podobným predmetom 

činnosti ako firma A vstúpi na trh. Vstup novej firmy na trh by znamenalo, že by daná 

firma musela prísť s novými produktami a službami, ktoré svedčia o svojej dostatočnej 

kvalite a nájsť si zákazníkov, vydať vysoké finančné zdroje a technologické zázemie. 

2.4.3 Vplyv odberateľov 

Pre vybranú firmu sú odberateľom ľudia alebo firmy, ktoré platia za služby. V tomto 

prípade ich nazývame klientami. Zákazníkom môže byť ktokoľvek, kto by si prial využiť 

niektoré zo spomenutých služieb firmy A, ale prevažne sú to konkrétne spoločnosti/firmy. 

Vplyv týchto odberateľov je pre firmu obrovský vzhľadom na konkurenčnú rivalitu. 

Nedostačujúca kvalita služieb môže spôsobiť, že si zákazníci vyberú inú firmu na tieto 

lokalizačné (prekladateľské) služby. 

2.4.4 Vplyv dodávateľov 

Analyzovaná firma má veľmi veľké množstvo dodávateľov. Ich vyjednávacia sila 

však závisí aj od toho, či sú dedikovaný určitému klientovi. Ak je napríklad dodávateľ 

X dedikovaný len klientovi Y a iného dodávateľa na konkrétnu službu firma nemá, môžu 

si žiadať lepšie zaplatenú prácu, a tým pádom majú aj väčšiu vyjednávaciu silu. Ak však 

firma A má viacero dodávateľov konkrétnej služby, v nevýhodných podmienkach sa 

môže obrátiť na druhého dodávateľa, čo znamená, že ich vyjednávacia sila nie je až taká 

veľká. 

2.4.5 Substitúty 

Na českom trhu je firiem, ktoré ponúkajú podobné služby viacero. Riziko substitúcie 

rastie s počtom rovnako zameraných firiem. Avšak ako bolo už spomenuté, vstup novej 

firmy na trh s novým produktom alebo službou už je zložitejší. Zákazníci si radšej vyberú 

poskytovateľa so známym menom. 

2.5 SWOT analýza 

Vo SWOT analýze sa budem zaoberať silnými a slabými stránkami v podniku ako aj 

príležitosťami a hrozbami na trhu. 
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Tabuľka č. 6: SWOT analýza  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

V
n

ú
to

rn
é 

Silné stránky Slabé stránky 

• široké spektrum zákazníkov 

a aktívny prístup k nim 

• dlhodobé skúsenosti v odbore 

• práca kvalifikovaného personálu 

• expanzia do zahraničia 

• dobré meno u verejnosti 

• fluktuácia zamestnancov 

• nedostatočné stanovenie 

zodpovedností 

• dlhá pracovná doba 

• nepoužívanie metodiky IPMA 

v projektovom managemente 

V
o
n

k
a
jš

ie
 

Príležitosti Hrozby 

• záujem nových dodávateľov 

a klientov 

• vývoj nového produktu pre 

zákazníkov 

• záujem zahraničných klientov 

• záujem mladých ľudí o konkrétny 

projekt 

• získanie nových zamestnancov 

(developerov, IT špecialistov) 

• odchod zamestnancov ku 

konkurencii 

• príchod novej konkurencie 

s lepšou ponukou služieb 

 

 

Silné stránky 

Spoločnosť A má široké spektrum významných zákazníkov a má k nim aktívny 

prístup. To znamená, že sa snaží vyhovieť potrebám a želaniam zákazníka vo všetkých 

smeroch. Spokojnosť zákazníkov je založená na častej komunikácii so zamestnancami. 

V spoločnosti pracujú špecialisti pre svoj odbor, ako napríklad projektoví, 

lingvistickí, náboroví manažéri, produktoví stratégovia, solution architekti a ďalší. 

Na lokalizačnom trhu (trhu ponúkajúcom služby prekladu softwaru) firma pôsobí už 

zopár desiatok rokov. Za ten čas získala dostatočné znalosti a skúsenosti v danom odbore 

a vytvorila si tak dobré meno u verejnosti. 
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Slabé stránky 

Medzi slabé stránky by som zaradila dlhú pracovnú dobu. Keďže klientami 

spoločnosti A sú aj zahraničné firmy, pre komunikáciu s nimi zamestnanci častokrát 

zostávajú v kancelárii do neskorého večera. To môže spôsobovať aj fluktuáciu 

zamestnancov. Ďalšou slabou stránkou je nedostatočné priradenie zodpovednosti, ktoré 

môže spôsobovať nedorozumenia a problémy vo firme alebo na jednotlivých 

oddeleniach. Vo firme A sa taktiež nevyužíva metodika IPMA v projektovom 

managemente, ale len PRINCE2 a agilné metódy. Bližšie porovnanie sa nachádza 

v podkapitole 2.7. 

Príležitosti 

Firma už v minulosti vytvorila software, ktorý uľahčuje prácu jej dodávateľom. Stále 

pracuje na jeho vylepšovaní a uvažuje aj o vytvorení úplne nového produktu, ktorý by bol 

prehľadnejší a uľahčil tak prácu zamestnancom, dodávateľom a klientom. 

Hrozby 

Medzi hrozby patrí vstup novej konkurencie na trh, čo by mohlo spôsobiť odchod 

zamestnancov k tejto alebo inej konkurencii.  

2.6 Výsledky dotazníku 

V rámci analytickej časti a zistenia záujmu o plánovaný hackathon bol vypracovaný 

dotazník, v ktorom boli uvedené otázky pre respondentov - o vzdelaní a odbore, ktorý 

študujú, či vedia programovať, či sa zúčastnili už niekedy hackathonu a ďalšie (pozri 

Príloha č. I).  

Dotazník vyplnilo 217 respondentov, čo môžeme považovať za relevantnú vzorku 

názorov pri plánovaní záujmu o daný projekt. 58,1 % respondentov boli muži, zvyšných 

41,9 % ženy. 54,8 % boli študenti, 35,5 % boli pracujúci študenti a zvyšných 9,7 % 

pracujúci respondenti. Viac ako 41 % študuje informatiku a 48,4 % ekonomiku alebo 

kombináciu ekonomiky a informatiky, ako na našom odbore. Zo študentov informatiky 

bolo najviac odborov ako informačný management, management a informačné 

technológie a bezpečnosť IT, zo študentov ekonomiky zase odbor ekonomika podniku. 

Viac ako 32 % uviedlo, že vedia programovať v HTML, 22,6 % v PHP, a približne 20 % 

v Jave, Pythone a C. Približne 13 % ľudí, čo činí asi 28 respondentov, vie programovať 
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mobilné aplikácie, prevažne pre Android, ale aj multiplatformové. Len 7 % sa už 

zúčastnilo udalosti ako hackathon, ktorý bol v rámci ich firmy na ľubovoľnú tému. 

Približne 28 % by sa chcelo zúčastniť hackathonu, najviac ich zaujali témy chatbotov 

a natural language processing. 

 

Graf č. 2: Percento študentov a pracujúcich respondentov na dotazník  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Graf č. 3: Platformy mobilných aplikácií, v ktorých respondenti vedia programovať  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Z výsledkov dotazníku môžeme povedať, že by bol dostatočný záujem o plánovaný 

hackathon. Respondenti majú dostatočné znalosti informatiky a programovania, ktoré by 
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mohli využiť na danej udalosti a pomôcť tak k riešeniu danej problematiky chatbotov, 

spracovania prirodzeného jazyka a strojovým prekladom. Predpokladaný záujem je 

približne 60 ľudí, čo je dostačujúce, dokonca aj veľké množstvo záujemcov na takúto 

udalosť. Môžeme predpokladať, že z týchto 60 záujemcov sa reálne prihlási polovica, 

čiže 30 ľudí, ktorí by zostavili približne 5-6 tímov. Na základe tohto odhadu sa bude 

odvíjať aj výber miesta pre konanie udalosti, ktoré bude priblížené v návrhovej časti. 

2.7 Porovnanie štandardu IPMA a metodiky PRINCE 2 

Vo firme A v projektovom managemente využívajú metodiku PRINCE 2. Táto práca 

a návrh projektu pomôžu k zavedeniu nástrojov a metód projektového managementu, 

ktoré ponúka štandard IPMA. Nasledujúca tabuľka približuje rozdiely medzi týmito 

dvoma certifikáciami. 

Tabuľka č. 7: Porovanie IPMA a PRINCE 2  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

IPMA PRINCE 2 

vyžaduje titul a minimálne 3 roky 

skúseností v odbore (-) 

nevyžaduje žiadne predchádzajúce 

skúsenosti v odbore (+) 

založené na testovaní spôsobilosti, 

kvalifikácii (+) 

založené na testovaní metodiky (+/-) 

nevyžaduje sa veľké množstvo študijných 

materiálov, pretože je potrebná prax (+) 

vyžaduje materiály na prípravu ku 

skúške, študijné príklady a skúšku 

samotnú (-) 

využívané celosvetovo (+) využívané hlavne vo Veľkej Británií, 

Európe a Austrálii (-) 

využíva sa pre projekty každého 

charakteru (+) 

využíva sa prevažne pre projekty 

informačných systémov štátnej správy (-) 

 

Cieľom tejto práce je zaviesť nástroje a metódy projektového managementu do firmy 

A. Metódy a postupy, ktoré ponúka IPMA, majú svoje výhody aj nevýhody. Jedna 

z veľkých výhod tejto certifikácie je, že testuje spôsobilosť a je potrebná prax, čiže daný 

projektový manažér už má skúsenosti s projektovým manažmentom, vie ako to chodí 

a aké riziká môžu nastať. Taktiež sa využíva viac celosvetovo ako PRINCE 2, ktorý je 
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rozšírený hlavne vo Veľkej Británii a Austrálii. Je tiež využívaný pre projekty každého 

typu na rozdiel od PRINCE 2 zameraný prevažne pre projekty informačných systémov 

štátnej správy. Predpokladá sa, že záujem o certifikáciu IPMA v najbližších rokoch 

vzrastie, pretože začína byť novým trendov testovanie kompetencií a skúseností na 

rozdiel od metodiky. Zároveň by to prinieslo nový pohľad na projektový management do 

firmy a bolo by prospešné pre nové projekty, kde by si projektoví manažéri s rôznou 

certifikáciou radili a porovnávali možnosti plánovania projektu. 

2.8 Výsledky analýz 

Podľa Porterovho modelu piatich konkurenčných síl, ktorý popisuje odborové okolie 

vybranej spoločnosti, vyplýva, že nehrozí veľmi veľké riziko vstupu nových konkurentov 

na trh. Zákazníci si radšej vyberú služby od firmy už s vybudovaným dobrým menom. 

Rivalita medzi firmami na rovnakom trhu je pomerne veľká, avšak firma A má už 

vybudované meno v odbore. Ďalej sme sa dozvedeli, že vyjednávacia sila odberateľov aj 

dodávateľov je veľká. Odberatelia sa v prípade nedostatočne kvalitnej služby môžu 

rozhodnúť, že rozviažu zmluvu a obrátia sa na inú firmu. Na českom trhu je relatívne 

veľký počet firiem s rovnakým zameraním, preto rastie aj riziko substitúcie a firma A by 

mala pracovať na svojom neustálom zlepšovaní. 

Jedným z problémov vo firme je nedostatočné priradenie zodpovedností 

a nedostatočná príprava a dokumentácia. V návrhovej časti diplomovej práce bude 

navrhnutý proces plánovania, zlepšenia dokumentácie, aby sa predišlo chybám a firma 

fungovala čo najefektívnejšie. Tieto zmeny navrhnem podľa metodiky IPMA, ktorá sa vo 

firme veľmi nepoužíva. V súčasnosti sa začína využívať viac testovanie kompetencií 

a skúseností na rozdiel od metodiky. Nový štandard projektového managementu by 

priniesol nový pohľad na plánovanie projektov a projektový management, kde by si 

projektoví manažéri s rôznymi certifikátmi zdieľali skúsenosti z riadenia a plánovania 

projektov. 

Pre zistenie záujmu o plánovanú udalosť bol vytvorený dotazník, z ktorého 

vyplynulo, že respondenti mali znalosti, ktoré by firme pomohli a mali by záujem o témy 

plánovaného hackathonu. Od záujmu sa budú odvíjať aj bližšie informácie k plánovaniu 

projektu, ako napr. miesto konania, veľkosti tímov, catering, počet mentorov, atď. 
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Plánovaný hackathon by pomohol aj lokálnemu brandu firmy (brand awarness) a 

verejnému povedomiu o firme. Mohla by tým nalákať a získať nových zamestnancov na 

miesta developerov a IT špecialistov, ale aj iných, ktorí by pomohli k riešeniu interných 

záležitostí, priniesli by iný pohľad na problematiku a pomohli zefektívniť prácu vo 

vybranej firme A.   
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3 NÁVRH RIEŠENIA A PRÍNOS NÁVRHOV RIEŠENIA 

Z analýz v predchádzajúcej kapitole vyplýva, že by spoločnosť A mala zapracovať 

na zlepšení a zefektívnení plánovania, dokumentácie a priraďovania zodpovednosti. 

Plánovaný projekt by mal prilákať aj nových zamestnancov, prevažne z oblasti IT, na 

ktorý je hackathon zameraný. 

Táto kapitola bude venovať pozornosť projektovej fáze, teda konkrétnemu 

plánovaniu hackatonu. Najskôr bude projekt popísaný pomocou identifikačnej listiny 

a logického rámca. Potom bude obsahovať časovú analýzu a analýzu rizík. 

3.1 Charakteristika projektu 

Firma A chce usporiadať hackathon za účelom vyriešenia problémov týkajúcich sa 

lokalizácie, teda prekladu softwaru a prispôsobeniu ho kultúre danej krajiny, ktoré by 

mohli poslúžiť v zefektívnení ich práce a ponúkaní kvalitnejších služieb ich zákazníkom. 

Pomocou tejto udalosti sa chcú zviditeľniť a prilákať nových nádejných zamestnancov. 

Požiadavky na projekt sú nasledujúce: 

• realizácia projektu v stanovenom termíne, 

• neprekročenie stanoveného rozpočtu. 

3.2 Identifikačná listina 

Je veľmi dôležité, aby každý plánovaný projekt mal vypracovanú identifikačnú 

listinu. Z tohto dôvodu bola vytvorená jednoduchá šablóna v Exceli, ktorá môže byť 

použitá pri ďalšom projekte (pozri Obrázok č. 3). 
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Obrázok č. 3: Identifikačná listina – šablóna  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

 

Tabuľka č. 8: Identifikačná listina  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Identifikačná listina 

Názov projektu Hackathon 

Ciele projektu Usporiadanie programátorskej udalosti hackathonu na 

vybrané témy v termíne 20. – 22. 07. 2018 

Účel projektu Pomôcť lokálnemu brandu, zviditeľniť firmu A ako 

značku, získanie nových zamestnancov 

a zefektívnenie práce zamestnancov  

Termín zahájenia projektu 01. 03. 2018 

Termín ukončenia projektu 31. 07 2018 

Plánované náklady 162 095 Kč 

Miesto realizácie Sídlo firmy (Technologický park Brno) 

Projektový manažér Dominika Zvolenská 

Projektový tím Projektový manažér 

Vedúci projektu 

Rectruiter (náborár) 

Manažér tímu, ktorý sa zúčastní na udalosti 
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3.3 Míľniky projektu 

V nasledujúcej tabuľke sú vypísané hlavné míľniky projektu pre uskutočnenie 

hackathonu. 

Míľniky neslúžia na určenie dĺžky jednotlivých činností, ale pre stručný prehľad 

dôležitých termínov. Je to veľmi jednoduché a prehľadné, všetci členovia projektového 

tímu, ako aj zákazník, sa v tabuľke ľahko zorientujú a zistia termíny, ktoré ich zaujímajú. 

Tabuľka č. 9: Míľniky projektu  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Míľnik projektu Dátum 

Zahájenie projektu 01. 03. 2018 

Zostavenie rozpočtu projektu 23. 03. 2018 

Projektový tím zostavený a témy udalosti vybrané 06. 04. 2018 

Návrh a realizácia webu pre hackathon 17. 05. 2018 

Dohodnuté priestory pre konanie  07. 06. 2018 

Marketing zaistený 15. 06. 2018 

Realizácia hackathonu 20. – 22. 07. 2018  

Ukončenie projektu 31. 07. 2018 

 

3.4 Logický rámec 

V tejto podkapitole bude uvedený logický rámec pre projekt. Obsahuje informácie 

prečo projekt realizujeme, ako to chceme dosiahnuť a čo preto urobíme. 
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Tabuľka č. 10: Logický rámec  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Popis OOU Spôsob overenia Predpoklady 

Zámer 

1. Zviditeľnenie spoločnosti 

2. Získanie nových 

zamestnancov 

3. Zefektívnenie práce 

1.1 Zvýšený záujem o spoluprácu s firmou A 

1.2 Uverejnené mediálne správy 

2.1 Počet obdržaných životopisov a odpovedí 

na pracovné ponuky 

2.2 Počet nových zamestnancov 

3. Vyššia produktivita práce o 5 % 

1.1 Počet zaregistrovaných 

nových dodávateľov 

1.2 Internet, noviny 

2.1 Obdržané životopisy na 

personálnom oddelení 

2.2 Nové zmluvy uzatvorené 

na personálnom oddelení 

3. Výkaz práce 

X 

Cieľ 

1. Usporiadanie 

programátorskej udalosti 

hackathonu na vybrané 

témy v termíne  

20. – 22. 07. 2018 

1. Programátorská udalosť hackathon konajúca 

sa v dňoch 20. – 22. 07. 2018 

v priestoroch firmy v Brne s kvalitnými 

témami a organizáciou 

1. Spokojnosť organizátorov 

a účastníkov udalosti 

 

- Zvýšený záujem o firmu 

A 

- Zvýšený záujem médií 

- Spokojnosť organizátorov 

a zadávateľa 

-  

 

Výstupy 

1. Projektový tím a výber tém 

hackathonu 

2. Webové stránky 

3. Občerstvenie 

4. Priestory 

1.1 Podpísaná zmluva so zamestnancami 

1.2 Spísanie schválených tém organizátormi 

2. Podpísaná zmluva s dodávateľom domény 

a tvorcom webu 

1. Zmluva so zamestnancami 

2.1 Zmluva s dodávateľom 

2.3 Program hackathonu 

3 Zmluva s dodávateľom 

4 Zmluva s dodávateľom 

- Správne odhadnutie 

nákladov na projekt 

- Dohodnuté priestory 

- Dohodnutý marketing 

- Dohodnuté občerstvenie 
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5. Marketing 3. Podpísaná zmluva s dodávateľom 

občerstvenia 

4. Podpísaná zmluva s poskytovateľom 

priestorov 

5. Podpísaná zmluva so zamestnancom 

zodpovedným za marketing 

5 Zmluva so zamestnancom 

 Popis Termíny Rozpočet Predpoklady 

Kľúčové 

činnosti 

1.1 Výber tém 

1.2 Zostavenie projektového 

tímu 

2.1 Návrh webových stránok 

2.2 Schválenie webových 

stránok 

2.3 Tvorba webových stránok 

3. Výber dodávateľa 

občerstvenia 

4. Výber priestorov 

5.1   Výber médií pre 

marketing udalosti 

5.2   Výber nástrojov 

marketingu 

1. 06. 04. 2018 

2. 17. 05. 2018 

3. 24. 05. 2018 

4. 07. 06. 2018 

5. 15. 06. 2018 

 

162 095 Kč 

- Priestory zodpovedajú 

požiadavkám 

- Boli vybraní vhodní 

členovia do projektového 

tímu 

- Boli zvolené vhodné 

prostriedky a médiá pre 

marketing 

- Dodržanie zmlúv 

- Neprekročenie rozpočtu 

    

- Schválenie projektu 

- Zostavenie 

a schválenie rozpočtu 
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Pre jednoduchšie vypĺňanie logického rámca pre ďalšie projekty bola vytvorená 

jednoduchá šablóna v Exceli. 

 

Obrázok č. 4: Šablóna pre Logický rámec  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

 

3.5 WBS 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazená hierarchická štruktúra výstupov tohto 

projektu. WBS slúži na sprehľadnenie jednotlivých výstupov a pracovných balíkov, ktoré 

je potrebné v priebehu projektu vykonať. 

 

Obrázok č. 5: WBS  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

 

3.6 Priradenie zodpovedností 

Jedným z problémov firmy je pridelenie zodpovednosti. V tejto podkapitole bude 

jednotlivým členom projektového tímu priradená zodpovednosť za konkrétne činnosti. 
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V tabuľke č. 11 sú určené činnosti potrebné k realizácii projektu. Ku každej činnosti 

je priradená zodpovedná osoba projektového tímu. Členmi projektového tímu sú 

projektový manažér, vedúci projektu (prevažne vedúci oddelenia, ktoré si vyžiadalo daný 

projekt), recruiter (náborár) a manažér tímu, ktorý sa zúčastní na danej udalosti. Do 

projektového tímu nezaraďujeme ľudí, ktorí sa nepodieľajú na celom projekte, ale len 

jeho časti (napr. programátor, marketingový špecialista, atď.), pretože by sa tím skladal 

z príliš veľkého množstva členov. 

V tabuľke pre priradenie zodpovednosti (matici zodpovednosti) sú použité 

nasledujúce skratky: 

Z – spracováva – osoba zodpovedná za dokončenie danej činnosti, 

S – spolupracuje – osoba podieľajúca sa na spracovaní danej činnosti alebo ju 

konzultuje zo zodpovednou osobou, 

K – kontroluje – osoba kontrolujúca nasledovné: 

• výstupy činností,  

• či bola činnosť spracovaná a dokončená, 

• dodržanie termínu. 
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Tabuľka č. 11: Matica zodpovednosti  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Činnosť 

P
ro

je
k

to
v

ý
 m

a
n

a
žé

r
 

V
ed

ú
ci

 

p
ro

je
k

tu
 

R
ec

ru
it

e
r
 

M
a
n

a
žé

r 

tí
m

u
 

Inicializácia projektu, vypracovanie Štúdie 

príležitostí a Štúdie realizovateľnosti 

K, S Z   

Predbežné zistenie záujmu o udalosť K Z   

Zahájenie projektu, stanovenie cieľa 

projektu, schválenie projektu a rozpočtu, 

výber tém 

Z S   

Zostavenie projektového tímu Z K   

Zahájenie plánovania projektu Z S   

Návrh webových stránok pre udalosť S K   

Schválenie webových stránok Z S   

Tvorba webových stránok S K   

Výber dodávateľa cateringu Z S, K   

Výber priestorov Z S, K   

Výber médií pre marketing S K   

Výber nástrojov marketingu S K   

Výber mentorov pomáhajúcich na udalosti K Z   

Záverečná kontrola pred zahájením udalosti Z S  S, K 

Konečné predbežné vyúčtovanie nákladov K Z   

Konanie udalosti, ukončenie a vyhodnotenie 

projektu 

Z  S S 

 

3.7 Časový plán projektu 

Časový plán projektu je jednou z najdôležitejších častí projektu, ktorého správne 

stanovenie sa premietne do celej realizácie projektu. Nasledujúca tabuľka obsahuje 

podrobný harmonogram realizácie projektu. Každá činnosť je potom doplnená o dobu 
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trvania v dňoch a predchodcu, čiže činnosť, ktorá danej predchádza a nemôže sa začať 

skôr ako jej predchodca. Doba trvania je uvedená v pracovných dňoch. 

Tabuľka č. 12: Časový harmonogram  

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Činnosť Popis Predchodca Doba trvania 

A Inicializácia projektu, vypracovanie Štúdie 

príležitostí a Štúdie realizovateľnosti 

- 11 

B Predbežné zistenie záujmu o udalosť A 3 

C Zahájenie projektu, stanovenie cieľa 

projektu, schválenie projektu a rozpočtu, 

výber tém 

B 8 

D Zostavenie projektového tímu C 5 

E Zahájenie plánovania projektu D 3 

F Návrh webových stránok pre udalosť E 10 

G Schválenie webových stránok F 1 

H Tvorba webových stránok G 15 

I Výber dodávateľa cateringu E 5 

J Výber priestorov E 10 

K Výber médií pre marketing E, H, J 3 

L Výber nástrojov marketingu K 3 

M Výber mentorov pomáhajúcich na udalosti H, J 7 

N Záverečná kontrola pred zahájením 

udalosti 

H, J, K, L 1 

O Konečné predbežné vyúčtovanie nákladov N 1 

P Konanie udalosti, ukončenie 

a vyhodnotenie projektu 

O 20 

 

V časovom pláne hľadáme aj kritickú cestu, čiže najdlhšiu dobu trvania projektu 

s nulovou rezervou. Činnosti ležiace na kritickej ceste sú kritické a akékoľvek 

oneskorenie týchto činností spôsobí omeškanie celého projektu. Preto by sme na tieto 

činnosti mali dávať najväčší pozor a dbať na to, aby sa neoneskorili. 
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Takmer všetky činnosti na seba nadväzujú, čo znamená, že takmer všetky činnosti sa 

nachádzajú na kritickej ceste. Nasledujúca tabuľka slúži na výpočet kritickej cesty 

pomocou metódy CPM, ktorá využíva ZM – začiatok možný, KM – koniec možný, KP – 

koniec prípustný, ZP – začiatok prípustný a RC – rezervu celkovú.  

Tabuľka č. 13: Výpočet kritickej cesty pomocou metódy CPM  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Činnosť Predchodca Nasledovník t ZM KM ZP KP RC 

A - B 11 0 11 0 11 0 

B A C 3 11 14 11 14 0 

C B D 8 14 22 14 22 0 

D C E 5 22 27 22 27 0 

E D F, I, J 3 27 30 27 30 0 

F E G 10 30 40 30 40 0 

G F H 1 40 41 40 41 0 

H G K, M, N 15 41 56 41 56 0 

I E N 5 30 35 58 63 28 

J E M, N 10 30 40 46 56 16 

K E, H L, N 3 56 59 57 60 1 

L K N 3 59 62 60 63 1 

M H, J N 7 56 63 56 63 0 

N H, I, J, K, L, 

M 

O 1 63 64 63 64 0 

O N P 1 64 65 64 65 0 

P O - 20 65 85 65 85 0 

 

Z tabuľky vidíme, že na kritickej ceste sa nachádzajú činnosti A-B-C-D-E-F-G-H-

M-N-O-P-G. Tieto činnosti majú nulovú celkovú rezervu a hocijaké oneskorenie jednej 

z činností spôsobí oneskorenie celého projektu. 

Kritickú cestu vypočítame ako súčet všetkých dôb trvania činností s nulovou 

celkovou rezervou. A to: 

11 + 3 + 8 + 5 + 3 + 10 + 1 + 15 +7+ 1 + 1 + 20 = 85 dní 
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Celková doba projektu sa odhaduje na 85 pracovných dní. Sieťový graf s kritickou 

cestou (vyznačená červenou) je zobrazený na nasledujúcom obrázku spolu s tabuľkou ako 

vysvetlivkou ku grafu. 

 

Obrázok č. 6: Sieťový graf  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

 

Tabuľka č. 14: Legenda ku grafu  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

ZM RC KM 

Doba trvania (t) Činnosť 

ZP RV KP 

 

Nasledujúca tabuľka (Tabuľka č. 15) slúži ako harmonogram projektu a podklad pre 

zostavenie harmonogramu pomocou Ganttovho diagramu. K zostaveniu bol použitý 

Microsoft Project 2016. Je možné si činnosti zobraziť aj vo forme kalendára alebo časovej 

osi, čo je veľkou výhodou pre zistenie potrebných termínov. 
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Tabuľka č. 15: Časový harmonogram pre zostavenie Ganttovho diagramu  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

ID Názov činnosti t Zahájenie Dokončenie 

1 Inicializácia projektu, vypracovanie 

štúdií 

11 dní 01/03/18 15/03/18 

2 Inicializácia projektu 1 deň 01/03/18 01/03/18 

3 Vypracovanie Štúdie príležitostí 5 dní 02/03/18 08/03/18 

4 Vypracovanie Štúdie realizovateľnosti 5 dní 09/03/18 15/03/18 

5 Predbežné zistenie záujmu u udalosť 3 dni 16/03/18 20/03/18 

6 Zahájenie projektu 8 dní 21/03/18 30/03/18 

7 Stanovenie cieľa 1 deň 21/03/18 21/03/18 

8 Schválenie projektu a rozpočtu 2 dni 22/03/18 23/03/18 

9 Výber tém udalosti 5 dní 26/03/18 30/03/18 

10 Zostavenie projektového tímu 5 dní 02/04/18 06/04/18 

11 Zahájenie plánovania 3 dni 09/04/18 11/04/18 

12 Webové stránky 26 dní 12/04/18 17/05/18 

13 Návrh webových stránok 10 dní 12/04/18 25/04/18 

14 Schválenie 1 deň 26/04/18 26/04/18 

15 Tvorba webových stránok 15 dní 27/04/18 17/05/18 

16 Výber dodávateľa cateringu 5 dní 18/05/18 24/05/18 

17 Výber priestorov 10 dní 25/05/18 07/06/18 

18 Marketing 6 dní 08/06/18 15/06/18 

19 Výber médií 3 dni 08/06/18 12/06/18 

20 Výber nástrojov 3 dni 13/06/18 15/06/18 

21 Mentori 7 dní 18/06/18 26/06/18 

22 Záverečná kontrola 1 deň 27/06/18 27/06/18 

23 Predbežné konečné výčtovanie 1 deň 28/06/18 28/06/18 

24 Konanie udalosti, ukončenie, 

vyhodnotenie projektu 

20 dní 29/06/18 26/07/18 

 

Tento harmonogram nám slúži na zostavenie Ganttovho diagramu, ktorý je 

zobrazený na Obrázku č. 7. 
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Obrázok č. 7: Ganttov diagram  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

 

Výhodou Ganttových diagramov je zobrazenie časovej postupnosti a nadväznosti 

jednotlivých činností v projekte. Môžeme si vybrať aj konkrétny časový úsek a zobraziť 

si jednotlivé udalosti. 

Ďalšou výhodou využitia Microsoft Projectu na plánovanie projektov, je zobrazenie 

činností na časovej osi, či už všetkých činností alebo výstupov (Obrázok č. 8). 

 

Obrázok č. 8: Časová os činností  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

 

V tomto programe si vieme zobraziť aj kalendár, kde sú prehľadne zobrazené, aké 

činnosti prebiehajú jednotlivé dni, čo projektovému tímu umožní jednoduchú orientáciu 

a kontrolu. Na obrázku č. 9 môžeme vidieť kalendár pre mesiac marec. Ďalším plusom 

je, že ak súčasne prebiehajú dva alebo viac projektov, na ktorých sa pracuje, vedúcemu 

projektu alebo projektovému manažérovi stačí otvoriť jeden dokument a sledovať 

súčasne viac projektov naraz. 
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Obrázok č. 9: Kalendár s činnosťami pre mesiac marec  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 
 

3.8 Riziká projektu 

Pri plánovaní a realizácií projektu musí každý projektový tím rátať s tým, že môžu 

nastať určité udalosti, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľa projektu. Nazývame ich 

riziká. Je potrebné tieto riziká analyzovať a potom sledovať. Nie je možné vymenovať 

všetky riziká, ktoré v danej situácií hrozia, pretože táto analýza je subjektívna. Využívajú 

sa preto analýzy rizík z predchádzajúcich projektov, ktoré firma už organizovala. 

Zameranie sa na hlavné riziká a navrhnutie opatrení je v každom projekte kľúčové.  

3.8.1 Metóda RIPRAN 

Na analýzu rizík som zvolila metódu RIPRAN, ktorej bližší popis je uvedený 

v teoretickej časti v kapitole 1.8.3.  

Na nasledujúcich tabuľkách sú identifikované analyzované riziká pomocou metódy 

RIPRAN, ktorá obsahuje možné riziko (hrozba), scenár, pravdepodobnosť vzniku, dopad, 

z toho vyvodená hodnota rizika a opatrenie, ktorým chceme riziko eliminovať. Najskôr 

je použité slovné ohodnotenie. V ďalšej podkapitole budú tieto hodnoty prevedené na 

číselné, za účelom zostavenia mapy rizík. 
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Tabuľka č. 16: Riziko č. 1  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Riziko č. 1 

Hrozba Nedodržanie časového plánu projektu 

Scenár Z dôvodu realizačných problémov, čo môže byť časový sklz pri 

plánovaní a vypracovaní projektu, sa nestihne udalosť 

uskutočniť v daný termín. 

Pravdepodobnosť SP 

Dopad VD 

Hodnota rizika VHR 

Opatrenie Neustála kontrola plnenia míľnikov projektu 

 

Tabuľka č. 17: Riziko č. 2  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Riziko č. 2 

Hrozba Nadmerný záujem o udalosť 

Scenár Nedostatočná kapacita miesta konania udalosti 

Pravdepodobnosť NP 

Dopad SD 

Hodnota rizika NHR 

Opatrenie Priebežné kontrolovanie registrovaných účastníkov, stanovenie 

maximálneho počtu účastníkov, aktuálnosť analýzy záujmu o 

udalosť 
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Tabuľka č. 18: Riziko č. 3  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Riziko č. 3 

Hrozba Nedostatočný záujem o udalosť 

Scenár Niektorí účastníci si náhla rozmyslia účasť a nedostavia sa na 

udalosť 

Pravdepodobnosť NP 

Dopad SD 

Hodnota rizika NHR 

Opatrenie Zabezpečiť dobrý marketing udalosti, propagovať udalosť ešte 

viac, aktuálnosť analýzy záujmu o udalosť 

 

Tabuľka č. 19: Riziko č. 4  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Riziko č. 4 

Hrozba Nedodržanie rozpočtu 

Scenár Zvýšenie nákladov a zníženie zisku 

Pravdepodobnosť SP 

Dopad VD 

Hodnota rizika VHR 

Opatrenie Neustála kontrola rozpočtu počas projektu, finančná rezerva 
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Tabuľka č. 20: Riziko č. 5  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Riziko č. 5 

Hrozba Zle definované požiadavky od zadávateľa 

Scenár Nekvalitné spracovanie projektu, nespokojnosť zadávateľa, 

zrušenie udalosti 

Pravdepodobnosť NP 

Dopad VD 

Hodnota rizika NHR 

Opatrenie Častejšie konzultácie, stretnutia so zadávateľom, dôkladnejšia 

analýza 

 

Tabuľka č. 21: Riziko č. 6  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Riziko č. 6 

Hrozba Zadávateľ nespokojný s návrhom projektu 

Scenár Prepracovanie celého projektu, predĺženie doby trvania 

a ohrozenie konania udalosti 

Pravdepodobnosť SP 

Dopad VD 

Hodnota rizika VHR 

Opatrenie Dôkladnejšia analýza, častejšie konzultácie so zadávateľom 
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Tabuľka č. 22: Riziko č. 7  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Riziko č. 7 

Hrozba Zmena požiadavku na projekt 

Scenár Zmena celého návrhu projektu, omeškanie projektu, zvýšenie 

nákladov 

Pravdepodobnosť NP 

Dopad VD 

Hodnota rizika SHR 

Opatrenie Dôkladná analýza požiadaviek, pravidelná komunikácia so 

zadávateľom 

 

Tabuľka č. 23: Riziko č. 8  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Riziko č. 8 

Hrozba Neúspešný výber pracovníkov do projektového tímu 

Scenár V danom termíne nebude záujem o prácu na danom projekte, 

predĺženie doby realizácie projektu, omeškanie celkovej doby 

projektu 

Pravdepodobnosť NP 

Dopad VD 

Hodnota rizika NHR 

Opatrenie Motivácia zamestnancov, benefity 
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Tabuľka č. 24: Riziko č. 9  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Riziko č. 9 

Hrozba Odchod člena projektového tímu 

Scenár Predĺženie doby projektu, zvýšenie nákladov 

Pravdepodobnosť NP 

Dopad SD 

Hodnota rizika NHR 

Opatrenie Stanovenie zástupcu, delegovanie práce 

 

Tabuľka č. 25: Riziko č. 10  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Riziko č. 10 

Hrozba Neschválenie rozpočtu, nezískanie finančných prostriedkov 

Scenár Neuskutočnenie projektu 

Pravdepodobnosť SP 

Dopad VD 

Hodnota rizika VHR 

Opatrenie Dôkladné spracovanie analýz a podkladov pre vedenie firmy 

 

Tabuľka č. 26: Riziko č. 11  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Riziko č. 11 

Hrozba Odstúpenie dodávateľa od zmluvy 

Scenár Zvýšenie nákladov, oneskorenie projektu 

Pravdepodobnosť NP 

Dopad SD 

Hodnota rizika NHR 

Opatrenie Vypracovanie dôkladnejších zmlúv, sankcie 
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Tabuľka č. 27: Riziko č. 12  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Riziko č. 12 

Hrozba Nedodržanie podmienok zmluvy dodávateľom 

Scenár Zvýšenie nákladov, oneskorenie projektu 

Pravdepodobnosť SP 

Dopad SD 

Hodnota rizika NHR 

Opatrenie Vypracovanie dôkladnejších zmlúv, sankcie 

 

3.8.2 Mapa rizík 

Pre lepšie grafické zobrazenie rizík budú v nasledujúcej časti zobrazené hroziace 

riziká na mape rizík. Pre ohodnotenie rizík som použila nasledujúcu tabuľku. V tabuľke 

č. 29 je vyjadrená závažnosť rizika, ktorá mi pomôže pri zostavení mapy rizík. 

Tabuľka č. 28: Hodnota rizika  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Pravdepodobnosť Dopad Hodnota rizika 

NP (0-3) ND (0-3) NHR (<9) 

SP (3-6) SD (3-6) SHR (9-36) 

VP (6-10) VD (6-10) VHR (>36) 

 

Tabuľka č. 29: Závažnosť rizika  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Dopad Pravdepodobnosť Závažnosť rizika 

0 -5 0 - 5 Bezvýznamné 

0 - 5 5 - 10 Bežné 

5 - 10 0 – 5 Významné 

5 - 10 5 - 10 Kritické 
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Tabuľka č. 30: Číselné hodnotenie rizík  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Riziko Pravdepodobnosť Dopad Hodnota Závažnosť 

1 7 9 63 Kritické 

2 3 5 15 Bezvýznamné 

3 3 7 21 Bežné 

4 6 7 42 Kritické 

5 3 8 24 Významné 

6 5 7 35 Významné 

7 1 9 9 Významné 

8 1 6 6 Významné 

9 1 4 4 Bezvýznamné 

10 4 7 28 Významné 

11 2 6 12 Významné 

12 5 6 30 Významné 

 

Nasledujúci graf (Graf č. 4) zobrazuje všetky sledované riziká na mape rizík. Na 

grafe môžeme vidieť hodnotu pravdepodobnosti a dopadu daného rizika.  

 

Graf č. 4: Mapa rizík  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 
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3.8.3 Zhrnutie analýzy rizík 

Cieľom analýzy rizík je identifikovať možné hrozby, ktoré by mohli negatívne 

ovplyvniť priebeh projektu alebo jeho výsledok. Po identifikácií sa ku každému riziku 

priradí možný scenár, čo znamená, čo môže dané riziko spôsobiť, určí sa 

pravdepodobnosť, dopad a navrhnú sa opatrenia na odstránenie alebo minimalizovanie 

tohto rizika. Bolo identifikovaných 12 rizík, ktoré by mohli nastať. Počas plánovania 

a realizácie projektu však môžu nastať ďalšie riziká, nie je možné ich všetky 

identifikovať. Riziká boli najskôr ohodnotené slovne, v metóde RIPRAN, potom číselne, 

čo sa využíva v skórovacej metóde. Toto číselné ohodnotenie pomohlo k zostaveniu 

mapy rizík.  

Je veľmi dôležité, aby projektový tím dôkladne spracoval túto analýzu a sledoval 

všetky identifikované riziká počas projektu, pretože niektoré môžu pominúť a nebyť 

aktuálne, iné, nové, môžu nastať. Preto by mal projektový tím dbať na dôležitosť riadenia 

a analýzy rizík. 

3.9 Marketing projektu 

Pre zvýšenie povedomia o firme a udalosti je potrebné naplánovať vhodnú 

marketingovú stratégiu pre tento projekt. Na propagáciu hackathonu a oslovenie 

potenciálnych účastníkov budú využité nástroje social media marketingu a plateného PR 

(Public relations), teda styku s verejnosťou. Ide o cieľavedomú činnosť, ktorá poskytuje 

informácie verejnosti a súčasne by mala od nej získať určitú spätnú väzbu. PR buduje 

firme image navonok, ale aj vnútornú kultúru firmy, zvyšuje informovanosť 

zamestnancov a motivuje ich (14).  

Pre tento projekt budú využité marketingové nástroje social media marketingu a 

plateného PR, konkrétne na nasledujúcich stránkach: 

• Facebook – pre zvýšenie povedomia o udalosti bude vytvorená udalosť na 

Facebooku, ktorá bude zdieľaná na firemných stránkach, stránkach 

jednotlivých vysokých a stredných škôl na prilákanie viacerých účastníkov, 

• Instagram – informovať a propagovať udalosť budeme aj na Instagramovom 

účte firmy A, týmto môžeme osloviť širšie publikum, prevažne mladšiu 

generáciu, ktorá túto sociálnu sieť veľmi často využíva, 
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• PR (Public relations) – bude napísaný článok o nadchádzajúcom 

hackathone, ktorý bude zverejnený v online časopise Czechcrunch, 

• webová stránka udalosti – kde budú všetky potrebné informácie, ako je 

dátum konania, témy hackathonu, mená mentorov a registračný formulár, 

pomocou ktorého sa záujemcovia môžu prihlásiť na udalosť. 

3.10 Ceny pre víťazov udalosti 

Na hackathonoch sa riešia zadané problémy za predom stanovený čas. Po vyriešení 

si každý tím pripraví záverečnú prezentáciu, kde vysvetlia svoje riešenie a ako funguje. 

Na udalosti sa zúčastňuje aj porota (zväčša tvorená mentormi), ktorí ohodnotia jednotlivé 

riešenia a vyberú troch víťazov, ktorí obdržia nejakú cenu. 

Keďže organizátorom hackathonu je firma, ktorá prekladá software a uspôsobuje ho 

kultúram jednotlivých krajín, nemá svoj produkt ako taký, ktorý by mohla ponúkať 

verejnosti. Preto ako ceny ponúkajú prevažne rôzne kurzy spojené s tematikou udalosti, 

v ktorých môžu účastníci zdokonaľovať svoje schopnosti. Na tejto konkrétnej udalosti to 

budú nasledovné: 

• 1. miesto – mesačná stáž vo firme, 

• 2. miesto – poukaz na mesačný kurz programovania, 

• 3. miesto – poukaz na dvojtýždňový kurz programovania. 

Každý člen výherných tímov získa uvedenú cenu, či už to bude stáž vo firme alebo 

ľubovoľný kurz programovania. 

3.11 Náklady projektu 

Plánované náklady na tento projekt sa skladajú prevažne zo mzdových nákladov 

jednotlivých členov projektového tímu. Potom sú to náklady spojené s tvorbou 

webstránok a náklady na zaplatenie dodávateľov cateringu a marketing. Mzdové náklady 

a náklady na webstránky zaraďujeme medzi priame náklady.  

3.11.1 Mzdové náklady 

Mzdové náklady predstavujú mzdu pre zamestnancov, ktorí sú členmi projektového 

tímu. K im bežnej mzde im nebude vyplatená špeciálna mesačná odmena za prácu na 

projekte. Je to súčasťou ich práce, a preto dostanú zaplatenú svoju bežnú mesačnú mzdu. 
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Projektový manažér je zodpovedný za celý projekt, preto bude mať aj najvyššiu mzdu zo 

všetkých členov, ktorú môžeme odhadnúť na približne 30 000 Kč mesačne. Členmi tímu 

sú aj 4 mentori, ktorí budú účastníkom pomáhať v dni konania udalosti, čiže 3 dni. Môžu, 

ale nemusia byť zamestnancami firmy. Udalosti sa zúčastňujú dobrovoľne, a preto im nie 

je vyplatená žiadna odmena za účasť na udalosti. Na konaní udalosti sa zúčastní aj 

fotograf, ktorý bude priebeh dokumentovať. 

Celkové mzdové náklady sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, zobrazuje pesimistickú, 

optimistickú a realistickú variantu nákladov. 

Tabuľka č. 31: Celkové mzdové náklady  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Položka 
Optimistická  

(v Kč) 

Pesimistická  

(v Kč) 

Realistická  

(v Kč) 

Fotograf 10 000 25 000 20 000 

Projektový manažér 20 000 40 000 30 000 

Celkom 30 000 65 000 50 000 

 

3.11.2 Náklady na webové stránky 

K webovým stránkam je potrebné zakúpiť si doménu a webhosting. Tieto náklady sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka č. 32: Náklady na webové stránky  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Položka Suma/rok (v Kč) 

Doména .cz 179 

Webhosting 180 

Celkom 359 

 

3.11.3 Náklady na marketingovú kampaň 

Sem zaradíme marketingové náklady spojené s propagáciou na sociálnych sieťach, 

ako Facebook a Instagram. 
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Tabuľka č. 33: Marketingové náklady  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Položka Suma (v Kč) 

PR (Public relations) 10 000 

Facebook 2 000 

Instagram -  

Celkom 12 000 

 

3.11.4 Ostatné náklady 

Na základe vykonanej analýzy záujmu o udalosť sa vedenie rozhodlo usporiadať 

udalosť v priestoroch firmy v Technologickom parku. To znamená, že nebudú 

vynaložené nadbytočné náklady na prenájom priestorov na dni konania udalosti. Catering 

zabezpečuje spoločnosť, ktorá už s firmou A spolupracovala v minulosti na iných 

udalostiach, ako napr. vianočný večierok. Tieto náklady pre približne 75 ľudí na 3 dni 

činia asi 20 000 Kč. 

Je potrebné na udalosť zabezpečiť aj rôzne aktivity, ktorými sa môžu účastníci 

zabaviť počas prestávok. Môžeme sem zahrnúť stolný futbal, Xbox a VR (virtuálnu 

realitu). Stolý futbal a Xbox sa nachádzajú v priestoroch firmy, bude potrebné ich iba 

premiestniť na miesto konania udalosti, VR bude na dobu udalosti prenajatá. 

Nesmieme zabudnúť do nákladov zahrnúť aj ceny, ktoré môžu účastníci vyhrať. 

Hodnota cien spomenutých v podkapitole 3.10 je približne 60 000 Kč. 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje výšku nákladov na vyššie vymenované položky. 

Tabuľka č. 34: Ostatné náklady  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Položka Suma (v Kč) 

Catering 20 000 

VR (Virtuálna realita) 5 000 

Ceny pre víťazov 60 000 

Celkom 85 000 
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3.11.5 Celkové náklady 

V nasledujúcej tabuľke sú vypočítané celkové náklady na projekt. Musíme brať na 

vedomie aj možné riziká a nepríjemnosti, a preto je dobré mať aj určitú finančnú rezervu, 

v tomto prípade bola stanovená na 10 %. Opäť sú náklady uvedené pre tri varianty, a to 

optimistickú, pesimistickú a realistickú. 

Tabuľka č. 35: Celkové náklady  

(Zdroj: Vlastná tvorba) 

Položka Optimistická Pesimistická Realistická 

Mzdové náklady 30 000 65 000 50 000 

Marketingové náklady 10 000 15 000 12 000 

Náklady na webové stránky 300 500 359 

Ostatné náklady 75 000 95 000 85 000 

Celkové náklady bez rezervy 115 300 175 500 147 359 

Rezerva (10 %) 11 530 17 550 14 736 

Celkové náklady 126 830 193 050 162 095 

 

Z tabuľky vidíme, že celkové náklady na projekt by sa mali pohybovať v rozmedzí 

od 126 tisíc do 193 tisíc Kč. Ak by sa náklady približovali pesimistickej variante, firma 

A by mala zvážiť hodnoty cien pre výhercov udalosti, keďže toto sú jedny z najvyšších 

položiek nákladov. 

3.11.6 Financovanie projektu 

Spoločnosť pre financovanie projektu využije vlastné zdroje. Ide o zdroje, ktorými 

daná spoločnosť disponuje. 

Firma by mala rátať s konaním určitých udalostí a projektov, preto by mala mať na 

tieto záležitosti vyhradenú určitú čiastku v rozpočte. 

Ďalšou možnosťou financovania alebo čiastočného financovania projektu je barter 

alebo sponzoring, kedy dodávateľ dodá svoj produkt (napr. energetické nápoje, káva, 

občerstvenie, atď.) a bude uvedený ako sponzor udalosti/projektu. 
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3.12 Vyhodnotenie projektu 

Po ukončení projektu je potrebné ho aj vyhodnotiť. Toto vyhodnotenie je súčasťou 

poprojektovej fázy. Firme bude toto vyhodnotenie slúžiť ako podklad pre ďalšie projekty 

a pomôže zlepšiť riadenie projektov v budúcnosti. 

Vyhodnotenie prebieha približne o mesiac neskôr od ukončenia projektu a konaní 

udalosti. Súčasťou vyhodnotenia je aj email všetkým zúčastneným s formulárom spätnej 

väzby od účastníkov (nazýva sa aj „Thank you email“). Spätná väzba od zúčastnených 

pomôže zistiť záujem účastníkov o prácu v danej firme a pomôže vylepšiť riadenie 

podobných projektov v budúcnosti. Ďalšími kritériami hodnotenia projektu sú: 

• prekročenie rozpočtu, 

• časové sklzy (oneskorenie) činností, 

• vhodnosť použitých metód,  

• časové odchýlky v konkrétnych činnostiach, 

• práca projektového tímu a všetkých podieľajúcich sa na projekte, ich práca 

ako tímu aj jednotlivcov, 

• riziká a neočakávané udalosti, ktoré projekt negatívne ovplyvnili, 

• celkové splnenie stanoveného cieľa a zámeru projektu. 

3.13 Prínosy návrhu riešenia 

V tejto podkapitole diplomovej práce uvedieme prínosy navrhnutého riešenia 

projektu. 

V tomto prípade nie je možné hovoriť o ziskoch, ktoré by projekt mohol 

v budúcnosti prinášať. Tento projekt môžeme považovať za akúsi investíciu, ktorá firme 

prinesie iné výhody ako tie finančné. 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo zaviesť metodiku projektového managementu 

do vybranej firmy. Vo firme A, v ktorej som diplomovú prácu spracovávala sa využíva 

prevažne metodika PRINCE2. Zavedenie metód a postupov, ktoré ponúka štandard 

IPMA prinesie nový pohľad na plánovanie projektov a projektový management, kde 

by si projektoví manažéri s rôznymi certifikátmi zdieľali skúsenosti z riadenia 

a plánovania projektov. 
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Metódy projektového managementu, ktoré PRINCE2 nevyužíva, sú ďalším 

prínosom tohto riešenia, a to konkrétne: 

• metóda logického rámca – pomocou ktorého sa dá stručne a jednoducho 

popísať plánovaný projekt, 

• metóda kritickej cesty – pomocou ktorej boli zistené najdôležitejšie činnosti 

v projekte, a na ktoré sa dával väčší dôraz, 

• Ganttove diagramy – zobrazujú nadväznosť činností a presný dátum 

zahájenia a ukončenia činnosti, 

• WBS – hierarchický rozklad jednotlivých činností na čiastkové činnosti, slúži 

na sprehľadnenie projektu, 

• matica zodpovednosti – pomocou ktorej vedenie firmy vie, ktorý člen tímu 

je zodpovedný za dané činnosti a v prípade problému je jasné, kto nesie 

následky. 

Ďalším prínosom tohto riešenia je využitie programu Microsoft Project 2016. 

Tento program umožňuje prehľadné zobrazenie termínov, míľnikov, činností 

a vytvorenie Ganttovho diagramu, v ktorom vidíme nadväznosť jednotlivých činností. 

Ďalej si môžeme zobraziť v kalendári, ktoré činnosti práve prebiehajú, priradiť ku 

konkrétnym činnostiam zodpovednú osobu a mnoho ďalších funkcií. 

Súčasťou riešenia je aj šablóna pre identifikačnú listinu a logický rámec, ktoré môžu 

byť použité pri ďalších projektoch. 

Ďalším veľkým prínosom konania plánovanej udalosti je zlepšenie brandu firmy 

(brand awarness) a celkovému verejnému povedomiu o firme A. Keďže je udalosť 

zameraná hlavne na programátorov, mohla by prilákať nových zamestnancov do firmy 

na pozície developerov a iných IT špecialistov. 

Ak firma bude v budúcnosti riešiť podobné projekty, môže využiť metódy, ktoré sa 

v tomto projekte uplatnili. 
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ZÁVER 

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť projekt a aplikovať metodiky projektového 

managementu do konkrétnej firmy. Do firmy A boli aplikované metódy a postupy 

projektového managementu, ktoré ponúka štandard IPMA pomocou naplánovania 

udalosti hackathon, teda programátorského podujatia. 

Prvá časť sa venuje cieľom práce a použitým metodikám v tejto práci. V druhej 

kapitole sa venujem teoretickým východiskám spojeným s projektovým managementom, 

ktorých pochopenie je kľúčom k aplikovaniu týchto princípov do praxe a konkrétnej 

firmy. 

V tretej časti som analyzovala firmu, konkrétne pomocou Porterovej analýzy piatich 

konkurenčných síl, analýzou SLEPT, SWOT a porovnala som projektový štandard IPMA 

s metodikou PRINCE2. Súčasťou analýzy bol aj dotazník pre zistenie záujmu o udalosť, 

ktorý vyplnilo 213 respondentov. Z dotazníku vyplynulo, že o plánovanú udalosť by bol 

dostatočný záujem. 

V návrhovej časti som sa venovala projektovej fáze, kde bola pre daný projekt 

vytvorená identifikačná listina, zoznam míľnikov, logický rámec, časový harmonogram 

činností. Bola vytvorená aj šablóna pre zostavenie logického rámca a identifikačnej 

listiny, ktorá môže byť použitá pre budúce projekty. Predpokladaná doba trvania projektu 

bola 85 pracovných dní, skoro všetky činnosti sa nachádzali na kritickej ceste, čo 

znamená, že akékoľvek ich oneskorenie by znamenalo oneskorenie celého projektu. 

Pomocou Microsoft Projectu 2016 bol vytvorený Ganttov diagram, časová os a kalendár 

činností, ktoré slúžili na sprehľadnenie celého projektu a jednotlivých činností.  

Súčasťou bola aj analýza rizík, ktoré by mohli nastať, ich dopad a opatrenie na 

odstránenie. Analýza bola vykonaná pomocou metódy RIPRAN a následne skórovaciou 

metódou a následne boli zobrazené na mape rizík. Identifikovala som 12 hlavných rizík, 

pre ktoré som navrhla opatrenia na ich elimináciu alebo zníženie. 

Ďalšia časť bola zameraná na náklady spojené s projektom, ako aj prínosy, ktoré daný 

projekt prinesie. Tento projekt bol akousi investíciou, ktorá firme priniesla iné výhody 

ako tie finančné. V tomto prípade nie je možné hovoriť o ziskoch, ale prinieslo to firme 

mnoho iných výhod okrem zisku z projektu. Celkové náklady činili 162 095 Kč.  
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V práci bola zostavená matica zodpovednosti, kde sa jednotlivým členom 

projektového tímu priradila zodpovednosť, spolupráca a kontrola jednotlivých činností.  

Hlavné ciele práce boli splnené, do firmy bola zavedené metódy a postupy 

projektového managementu pomocou návrhu konkrétneho projektu. 

Metódy a nástroje, ktoré vo firme boli použité, zaisťujú hladký priebeh projektu. 

Jednou z výhod je monitorovanie celého projektu. Verím, že tieto postupy budú použité 

a aplikované aj pri zložitejších projektoch vo firme. 
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