
Inicializácia projektu 

Na  počiatku  projektu  je  myšlienka    na  to  nesmieme  nikdy  zabúdať.  Táto  myšlienka, 
resp.  potreba vychádza buď z  identifikovaného problému,  resp.  identifikovanej  potreby 
zlepšenia určitého stavu. Je to teda myšlienka, ktorá vyjadruje potrebu zmeny. 
Ak  používame  slovo  myšlienka,  tak  preto,  aby  sme  vyjadrili  všeobecnosť  a 
nejednoznačnosť (v riešení). Projekt ako úlohu charakterizujúcu zmenu však nedokážeme 
zrealizovať  k  plnej  zákazníckej  spokojnosti,  kým  nemáme  charakterizované  všetky 
špecifické  požiadavky  (vlastnosti,  prvky,  ...ukazovatele  kvality),  ktoré  vypovedajú  o 
konkrétnych a detailných nárokoch zákazníka (resp. budúcich užívateľov. 
Inicializácia a zahájenie je teda takým súborom procesov, ktoré vedú k stanoveniu cieľov 
projektu a teda k vytváraniu základných predpokladov k jeho realizácii. 
Sú  to  procesy,  v rámci  ktorých  najintenzívnejšie  kooperujú  zadávateľ  s  realizátorom 
(zastúpeným  v  osobe  projektového  manažéra).  Kooperácia  prebieha  v  rámci  tzv. 
kontrahovania, resp. neformálnejšie prostredníctvom úvodných stretnutí. 

Výstupom úvodných (kontraktačných, vyjasňovacích) "diskusií" by mala byť predbežná 
definícia  projektu.  Tá  by  mala  špecificky  definovať  požiadavky  zadávateľa  (zväčša 
bývajú následne ukotvené v zmluve o dodávku príslušného predmetu projektu). 

Predbežná definícia projektu pojednáva o nasledovných oblastiach: 

•  popis problému – podrobná charakteristika požadovanej zmeny, 

•  globálny  cieľ  projektu  –  hlavný  cieľ,  ktorý  určuje  celkový  smer  projektu  a  jeho 
konečný výsledok 

•  čiastkové  ciele  projektu  –  konkrétnejšie  charakterizovanie  hlavného  cieľa  a 
jednotlivých želaných parametrov výsledku 

•  merateľné ukazovatele – kvantifikované kritériá, ktorých dosiahnutím budú naplnené 
ciele projektu 

•  predpoklady,  riziká,  obmedzenia–  zoznam  a  popis  potencionálnych  problémov  a 
známych  obmedzení,  ktorými  môže  byť  ovplyvnené  dosiahnutie  merateľných 
ukazovateľov, resp. cieľov projektu 

Ako už bolo uvedené, základným predpokladom úspechu projektu je správne pochopenie 
výstupu  projektu.  V  rámci  predbežnej  definície  projektu  preto  všetky  ciele  (najmä 
čiastkové)  musia  byť  presne  definované.  Pri  definovaní,  čo  to  znamená  "presne 
definované"  si  môžme  pomôcť  z  charakteristikou  SMART.  Podľa  nej  ciele  projektu 
musia byť: 

•  Specific  (špecifické)  –  ciele  by  mali  byť  stanovené  a vyjadrené  jasne,  pričom 
rovnako jasne by mali byť vyjadrené aj  ich výsledky alebo následky. Neostáva tak 
žiaden priestor pre desinterpretáciu tak cieľov, ako i ich výstupov.



•  Measurable  (merateľné)  –  ciele  musia  byť  kvantifikovateľné  a merateľné 
(absolútne, percentuálne, časovo, objemovo, ...), lebo len tak môžu byť použiteľné 
k hodnoteniu a posudzovaniu ich dosiahnutia. 

•  Achievable  (dosiahnuteľné)  –  ak  majú  ciele  slúžiť  ako  vodítko  budúceho 
smerovania  a konania, musia  byť  stanovené  tak, aby  boli síce  ambiciózne,  ale  nie 
demotivujúce. Z pohľadu projektov to platí dvojnásobne. 

•  Realistic  (realistické)  –  ciele  musia  vychádzať  z  reality  (prostredia,  systému, 
zákazníckych  potrieb)  a musia  byť  relevantné  vzhľadom  na problém,  ktorý  vznik 
projektu inicioval. 

•  Time  (cost)  limited  (časovo,  príp.  nákladovo  obmedzené)  –  ciele  by  mali  byť 
stanovené  v určitom  časovom  ohraničení  cieľových  dátumov  alebo  míľnikov, 
v ktorých  sa  očakávajú  byť  dosiahnuté,  resp.  naplnené,  pričom  je  tak  súčasne 
možné sledovať aj ich priebežné plnenie. 

Každý projekt má v rámci projektového manažmentu svoj špecifický cieľ, ktorý má byť 
jeho realizáciou splnený a od dosiahnutia tohto cieľu závisí úspech samotného projektu. 
Sú podstatným prvkom manažovania a majú pre projekt zásadný význam, nakoľko: 

•  sú  základom  kontraktu  a  všetkých  súvisiacich  obchodných  dohôd  medi 
zákazníkom projektu a jeho dodávateľom, 

•  po  svojom  schválení  sa  stávajú  centrálnym  bodom  komunikácie  medzi 
sponzorom, manažérom projektu a projektovým tímom, 

•  ohraničujú  predmet  projektu  a  definujú  výstupy,  ktoré  sú  od  projektu 
očakávané, 

•  sú  základom  pre  plánovacie  procesy  projektu,  voľbu  postupov,  metód  a  ich 
správneho časovania, a stanovenia nákladov projektu, 

•  poskytujú  rámec  požadovaných  parametrov  a  cieľov  merania  pre  kontrolné 
procesy, 

•  deklarujú  štádium  dosiahnutia  úspešného  ukončenia  projektu,  alebo  jeho 
dielčích  častí  a  sú  podkladom  pre  formuláciu  záverečných  akceptačných  kritérií 
projektu. 

Z  pohľadu  realizátora  je  inicializačná  fáza  tou  časťou  projektu,  kedy  sa  stanovuje 
projektový manažér a vytvára sa projektový tím (spolu s organizačným usporiadaním  a 
to tak do vnútra ako aj navonok). 

Menovanie projektového manažér hneď v úvode inicializačnej fázy má kľúčový význam, 
pretože jeho účasť v jednotlivých aktivitách je nevyhnutá. Okrem toho, že sa zúčastňuje 
úvodných  stretnutí  so  zadávateľom  (aby  sa  maximálne  stotožnil  s  potrebami  a 
požiadavkami  zadávateľa),  sám  iniciuje  aktivity  smerom  do  vnútra  vznikajúceho 
projektového tímu (aby sa na realizáciu projektu dostatočne pripravil).



Aktivity,  ktoré  rieši  projektový manažér  so  vznikajúcim projektovým  tímom  (s  jadrom 
projektového tímu) sú najmä: 

•  Vydefinovanie požiadaviek na vstupné informácie 

•  Získavanie podkladov a spracovanie vstupných informácií 

•  Spracovanie štúdia uskutočniteľnosti (feasibility study) 

•  Definovanie postupu riešenia (predbežnej metodiky projektu) 

Od  kvality  (svedomitosti)  prístupu  k  aktivitám  inicializačnej  fázy  do  značnej  miery 
závisia nasledujúce procesy / aktivity. Ak sa inicializačná fáza podcení, je to problém na 
celý  zvyšok  projektu  (aj  preto,  že  v  inicializačnej  fáze  dochádza k  podpisu  kontraktu  / 
zmluvy a podmienky uvedené v zmluve už nie je tak jednoduché meniť). 

Organizácia projektového manažmentu 

Bežné  funkcionálne  líniové  organizačné  štruktúry  nie  sú  pre  efektívne  dosahovanie 
projektových  cieľov  vhodné  a  preto  je  nutné  vytvárať  také  organizačné  štruktúry, 
pomocou  ktorých  by  bolo  možné  efektívnejšie  zabezpečiť  realizáciu  požadovaných 
zmien.  Špecifickosť  organizačnej  štruktúry  projektového  manažmentu  vyplýva 
z interdisciplinárnej povahy a časovej ohraničenosti projektov. 
Úlohou organizačného usporiadania projektov (projektového tímu smerom navonok, ale 
aj do vnútra) je: 

•  vytváranie vhodného organizačného prostredia pre dosahovanie projektových cieľov a 
realizáciu projektových plánov, 

•  racionálne  delegovanie  právomocí  a  zodpovedností  pre  jednotlivé  pozície 
organizačnej štruktúry, 

•  rešpektovanie okolia, v ktorom sa organizačná štruktúra nachádza, 

•  rešpektovanie a rozvíjanie organizačnej kultúry, 

•  vyvíjanie  organizačného  prostredia  v súlade  s celosvetovými  trendmi  tak,  aby 
vytváralo vhodné sociálne klíma pre projektových pracovníkov 

Vzhľadom  na  výnimočnú  a neopakovateľnú  povahu  projektov  je  prakticky  nemožné 
kopírovať a prenášať detailné modely organizačných štruktúr projektového manažmentu 
z jedného  prostredia  do  druhého  (je  to  možné  len  v  ojedinelých  prípadoch).  Avšak 
rovnako ako pri procesoch a  fázach  vieme  identifikovať aspoň základné charakteristiky 
jednotlivých najpoužívanejších organizačných usporiadaní.



V literatúre  zameranej  na  projektový  manažment  sa  najčastejšie  vyskytujú  nasledovné 
organizačné štruktúry: 

•  projektová koordinácia – útvarový projektový manažment 

•  čistá projektová organizácia 

•  maticová organizácia 

•  sieťová projektová organizačná štruktúra  pružné tímy 

Požiadavky na výber určitého modelu: 

•  zvolený model  organizačného  usporiadania musí  byť  realizovateľný  v požadovanom 
časovom horizonte, 

•  je nutné vytvoriť podmienky pre samostatné sledovanie nákladov a výnosov spojených 
z realizáciou projektov a zaistiť tak ich ekonomickú transparentnosť, 

•  je  treba  zaistiť  koordináciu  činností  všetkých  subjektov,  ktoré  sa  na  realizácii 
projektov podieľajú, 

•  pre  dosiahnutie  projektových  cieľov  je  nutné  integrovať  rôzne  odborné  znalosti  a 
zručnosti, 

•  projektoví manažéri musia mať jednoznačne vymedzené právomoci a zodpovednosti, 

•  je  treba  vytvoriť  organizačné  podmienky  umožňujúce  projektovým  manažérom 
v maximálnej miere eliminovať dôsledky potencionálnych rizík, 

•  zvolený  model  organizačného  usporiadania  projektového  manažmentu  musí 
zodpovedať požiadavkám na štruktúru projektových tímov, 

•  je  nutné  vytvoriť  organizačné  prostredie  umožňujúce  vyžadovať  od  líniových 
manažérov plnenie projektových cieľov v rámci projektových rozpočtov při zachovaní 
ich líniových funkcií, 

•  zvolený  model  organizačného  usporiadania  nesmie  vytvárať  kvalifikačné  a 
psychologické bariéry medzi projektovými a líniovými pracovníkmi. 

Pri voľbe modelu je nevyhnutné vážiť silné a slabé stránky (ideál neexistuje) s dôrazom 
na  to  aby  umožňoval  čo  najlepšie  hospodáriť  s disponibilnými  zdrojmi  (ľudskými, 
materiálnymi a  finančnými). V zásade  ide o vyriešenie problematiky koordinácie medzi 
projektovými a líniovými tímami z rôznych útvarov. 

Projektová koordinácia 

Vhodná  pre  riadenie  a  koordináciu  menších  projektov  realizovateľných  na  jednom 
oddelení organizácie. Nevyžaduje zmeny v organizačnej štruktúre. Realizácia projektu je 
tak  zabezpečená  formou  pracovných  porád  líniových  manažérov  s prevažne



koordinačným  charakterom.  Procesy  plánovania,  realizácie  a  kontroly  projektových 
činností sú často zabezpečované líniovými manažérmi. 
Nieže  vhodným  typom  pre  realizáciu  náročnejších  projektov  a  to  najmä  z  dôvodu 
zdvojenej funkcie líniový manažér + projektový manažér. 

Čistá projektová organizácia 

Tvorí  ho  (z  pôvodnej  organizačnej  štruktúry  vyčlenený)  projektový  tím  vytvorený  len 
výhradne  pre  projektové  účely.  Členovia  projektových  tímov  sú  uvoľnení  (počas 
projektu)  zo  svojho  stáleho  pracovného  zaradenia.  Toto  usporiadanie  je  výhodné  pri 
realizácii jedného alebo niekoľkých rozsiahlych, súčasne prebiehajúcich projektov. Počet 
projektov  musí  byť  limitovaný,  pretože  prináša  vysoké  nároky  na  finančné  zdroje  a 
vytvára komunikačné a informačné problémy. 

Výhody: 

•  Jasné vzťahy nadriadenosti a podriadenosti 

•  Jasné priradenie zodpovedností a právomocí za realizáciu projektu 

•  Jednoznačné rozhodovacie procesy 

•  Dobré podmienky pre osobný rozvoj a motiváciu 

•  Priame kontrolné vzťahy 

Nevýhody: 

•  Neistota  členov  projektových  tímov  z  dôvodu  rizika  straty  pôvodných  pozícií 
(pracovných miest) 

•  Špecializácia len na problematiku spojenú s projektom potlačuje rozvoj pracovníkov v 
ďalších oblastiach 

•  Nebezpečenstvo  nevyužitých  kapacít  vysoko  kvalifikovaných  odborníkov  a 
špeciálnych zariadení 

•  Je pomerne obtiažne zostaviť optimálny projektový tím 

Maticová organizácia 

Prístup  k  usporiadaniu  projektov  vzhľadom  k  organizačnej  štruktúre  organizácie 
uplatňovaný tam kde sa nachádza projektová organizačná štruktúra, ktorú tvoria manažéri 
projektov  a  členovia  projektových  tímov  zodpovední  za  určité  čiastkové  projekty. 
Rozdelenie právomocí medzi projektových a líniových manažérov kladie vysoké nároky 
na komunikačné a koordinačné schopnosti projektových a líniových manažérov.



Výhody: 

•  Možnosť adhoc využívania vysoko kvalifikovaných špecialistov 

•  Možnosť adhoc využívania špeciálnych nástrojov a zariadení 

•  Možnosť priebežnej konfrontácie projektových cieľov s celkovými cieľmi organizácie 

•  Možnosť lepšieho využitie disponibilných zdrojov 

•  Jednotlivý členovia majú pocit  “domovskej“  istoty a zároveň majú pocit uznania  ich 
odbornosti a osobného prínosu 

Nevýhody: 

•  Veľké zaťaženie členov projektového tímu, ktoré môže viesť k stresovým situáciám 

•  Náročné  vymedzovanie  právomocí  a  zodpovedností  vedie  k  zvýšeniu 
administratívnych nákladov 

•  Dvojitá podriadenosť pracovníkov môže vyvolávať konfliktné situácie 

•  Obtiažne rozhodovanie o prideľovaní finančných zdrojov 

•  Nevyváženosť  pridelených  právomocí  a  priorít  realizovaným  aktivitám  vedie  ku 
konfliktným situáciám medzi vertikálnymi a horizontálnymi manažérmi 

•  Časová náročnosť riešení konfliktných situácií 

Sieťová projektová organizačná štruktúra 

Je  uplatňovaná  tam  kde  realizáciou  veľkého  počtu  projektov  sa  z pôvodne  dočasnej 
projektovej  organizačnej  štruktúry  stáva  organizačná  štruktúra  trvalá.  Projekty  a 
projektové tímy sa menia ale štruktúra zostáva. Reaguje sa tým na dynamiku okolia a tým 
potrebu  neustálych  zmien.  Je  charakteristická  dynamickou  organizačnou  štruktúrou  (s 
vysokou  flexibilitou).  Využíva  výhody  modelov  maticovej  a  čistej  projektovej 
organizačnej  štruktúry.  Ide  o  riadenie  siete  paralelne prebiehajúcich  projektov,  riadenie 
vzťahov  medzi  kmeňovou  organizáciou  a  jednotlivými  projektmi,  stanovenie  priorít 
projektov, alokáciu disponibilných zdrojov, komunikáciu, motiváciu,...


