
Projektový manažment a jeho procesy 

Ak  hovoríme,  že  projekty  sú  jedinečné  a  náročne  úlohy,  a  ak  sa  snažíme  tieto  úlohy 
manažérskym spôsobom zrealizovať,  je potrebné, aby sme sa hlbšie zamysleli nad tým, 
čo všetko je z pohľadu manažovania týchto úloh jedinečné, nové a neopakujúce sa. 

Teória  projektového  manažmentu  totiž  nevychádza  z  akademických  prác,  ale  zo 
skúseností  ľudí  pôsobiacich  na  vedúcich  pozíciách  v  tímoch  realizujúcich  projekty,  a  z 
požiadavky  praxe  o  zosumarizovanie  týchto  skúseností  a  na  základe  nich  vytvorenie 
určitých všeobecných štandardov, ktoré pomôžu v realizácii projektov (ako jedinečných a 
náročných úloh). 

Zistilo  sa,  že  aj  keď  projekt  ako  taký  je  jedinečný,  prístup  k  riešeniu  a  základné 
charakteristiky postupov projektového manažmentu sú zhodné. 
Miesto,  kde  sa  identifikovala  zhoda,  a  kde  sa  následne  prioritne  zamerala  teória 
projektového manažmentu  je tzv. životný cyklus projektu  presnejšie povedané, časová 
následnosť  všeobecných  projektových  aktivít  (budeme  ich  rozoznávať  cez  fázy  a 
procesy). Základnou kategóriou životného cykly projektu je teda fáza projektu. 

Fáza projektu je časový úsek projektu, ktorý je vecne oddelený od ostatných častí. Fázy 
majú  vytýčené  časové  hranice  a obsahujú  zhodné  aktivity  a určité  výsledky,  výkony 
v podobe  čiastkových  cieľov,  čím  tiež  uľahčujú  kontrolovanie  čiastkových  výsledkov 
projektu a korigovanie ďalšieho postupu. 
Prechod  medzi  jednotlivými  fázami  niekedy  označujeme  ako  míľniky.  Míľniky  (mile 
stones)  sú  udalosti,  ktoré  majú  zvláštny  význam.  Sú  informačným  bodom,  ktorý 
vypovedá  o  aktivitách,  resp,  medzivýstupoch  zrealizovaných  v  už  ukončených  fázach. 
Slúžia najmä pre zákazníka, ktorý na základe vopred dohodnutých akceptačných kritérií 
overuje tieto čiastkové výsledky. 

Projekt  je  dynamický  systém  vyvíjajúci  sa  v uzavretom  životnom  cykle  s troma 
základnými fázami: 

•  fáza predinvestičná 

•  fáza investičná 

•  fáza prevádzková (užívacia) a vyhodnotenia 

Každá fáza je určitým mikrocyklom (so svojím začiatkom a koncom) s dielčími fázami. 
Integrujúcim prvkom celého životného cyklu riadenia projektu je kvalita, náklady a čas.



Predinvestičná fáza 
Predinvestičná  fáza  je  z pohľadu  projektového  manažmentu  úvodnou  a súčasne 
najdôležitejšou časť celého projektu. Pozostávajúca z týchto dielčích fáz: 

•  stanovenie cieľov a definovanie stratégie projektu (strategickotaktická fáza) 

•  preverenie uskutočniteľnosti vo variantných návrhoch 

•  preverenie  vstupov,  výstupov,  rizík,  obmedzení,  vplyvov  na  životné  prostredie, 
zdrojov, nákladov, financií,.... 

Investičná fáza 
Predovšetkým zahŕňa : 

•  spracovanie podrobných implementačných plánov 

•  definovanie projektovej organizácie s podrobnými parametrami (čas, zdroje, ...) 

•  realizácia výberových konaní, kontraktácia 

•  spracovanie podrobnej projektovej dokumentácie 

•  definovanie dôsledkov a špecifických podmienok súvisiacich s realizáciou 

Fáza prevádzky (užívania) a záverečného vyhodnotenia projektu 
Záverečná fáza pozostávajúca z: 

•  odovzdania výsledkov projektu do užívania 

•  realizácie záverečného komplexného vyhodnotenia projektu 

V iných odborných zdrojoch sa môžme stretnúť aj s fázami (viď. napr. Svozilová): 

•  Zahájenie 

•  Stredná fáza realizácie 

•  Ukončenie 

Takto formulované rozdelenie projektu na  fázy (a následne na  ich dielčie  fázy) sa snaží 
poukázať na logickú následnosť aktivít, realizovaných počas projektu. 

V tomto smere (a je tomu tak najmä u druhého zmieneného pohľadu na projektové fázy) 
začína  do  projektového  manažmentu  vnikať  procesná  orientácia,  teda  pri  snahe 
štandardizovať  postupy  riešenia  projektov  sa  snažíme  štandardizovať  jeho  hlavné 
procesy.



Proces  sa  pritom  dá  charakterizovať  ako  postupnosť  krokov  (operácií),  ktoré  realizujú 
určené prvky systému (útvary podniku) a vždy je známy repertoár očakávaných výstupov 
(typy dokumentov, všeobecné charakteristiky medzivýstupov) každého kroku. 

Okrem  toho,  že  proces  charakterizujeme  cez  sekvenciu  aktivít,  ktoré  transformujú 
špecifikovaný vstup na požadovaný výstup, tým hlavným prínosom procesného prístupu 
je  jeho  zákaznícka  orientácia.  Procesy  sú  základom  k  lepšiemu  chápaniu  súvislostí 
a závislostí  jednotlivých  činností,  ktoré  prispievajú  k zaisteniu  celkovej  hodnoty 
produktov, ktoré sú poskytované či už externým alebo interným zákazníkom. 
Procesný prístup vníma tzv. externého zákazníka (v našom prípade zadávateľa projektu, 
resp. ostatných zákazníkov / užívateľov) a od jeho požiadaviek (od jeho úrovne vnímania 
hodnoty a kvality) odvíja usporiadanie procesov, podprocesov a aktivít. Súčasne sa však 
zameriava aj na tzv. interných zákazníkov (v našom prípade členov projektového tímu) a 
to  tím, že  sa snaží  jasne zadefinovať parametre každého medzivýstupu, ktorý  spracoval 
jeden člen projektového tímu a s ktorým bude následne pracovať  iný člen projektového 
tímu. 
Takéto  komplexné  zákaznícke  zameranie  (na  externých,  ale  aj  interných  zákazníkov) 
vnáša do práce vysokú efektivitu, efektívnosť a kvality, pričom minimalizuje dubiozitu, 
nepotrebnosť činností alebo medzivýstupov, nekvalitu, duplicity a iné zdroje neefektiviy. 

A práve  tieto charakteristiky potrebujeme v manažovaní projektov  pretože základným 
cieľom je naplniť zákazníkom požadované ciele, v danom rozpočte a čase. 

Z pohľadu všeobecných procesov, ktoré pri riešení projektu môžeme  identifikovať však 
potrebujeme vnímať subjekty a ich procesy samostatne. 
Iné procesy pri realizácii projektu (ako zmeny) má zadávateľ, iné má realizátor. 
Z pohľadu zadávateľa sa projekt začína identifikáciou problému, zatiaľ čo u realizátora (a 
to aj  v prípade externého subjektu, ako aj  interného projektového  tímu) až  reakciou  na 
vyšpecifikované zadanie projektu. 

Z pohľadu zadávateľa teda rozlišujeme nasledovné procesy: 

•  Definovanie problému 

•  Návrhy možností riešenia 

•  Výber variantu riešenia 

•  Zadanie (konkurz, výberové konanie, zmluva) 

•  Uskutočnenie (dodávka) 

•  Odovzdanie / Akceptácia 

•  Uvedenie do prevádzky



Realizátor  vstupuje  do  procesu  zadávateľa  v  momente  vyhláseného  "výberového 
konania",  resp.  po  naformulovanom  zadaní.  Uskutočňuje  (dodáva)  výsledný  produkt 
(napĺňa  ciele  zadefinované  v  zadaní)  až  po  moment  akceptácie  zo  strany  zadávateľa. 
Pohľad na jeho procesy je nasledovný: 

•  Inicializácia 

•  Plánovanie 

•  Realizácia 

•  Monitoring 

•  Kontrola 

•  Odovzdanie výsledkov 

•  Ukončovanie 

Detailnejší  pohľad  na  podprocesy  znázorňuje  "Logický model  vzťahov  v  procesnom 
modely projektu"   viď. prednáška.


