
Plánovanie projektu 

Podstata  a  hlavná  úloha  projektového  plánovania  (rovnako  ako  plánovania  vo 
všeobecnosti)  spočíva v stanovení  cieľov projektu a ciest vedúcich k dosiahnutiu  týchto 
cieľov.  Je  to  najnáročnejšia  oblasť  manažmentu  projektu,  keďže  úlohou  je  stanovenie 
postupov,  aktivít,  nákladov  a  rizík v  prostredí  značnej  neistoty  (ktorá  vyplýva  z 
charakteristiky projektu a novej, náročnej a zložitej úlohy) 
Projektový  plán  sa  z  tohto  pohľadu  stáva  popisom  toho  čo  chceme  aby  sa  stalo,  s 
prihliadnutím na to, čo všetko iné sa môže stať (a nie toho čo sa stane  pretože nikto z 
nás nepozná budúcnosť). 
Plán projektu je zostavený na základe vydefinovaného výsledného produktu a hovorí ako 
sa bude počas projektu postupovať, aby bol vytvorený požadovaný produkt. Bude sa teda 
spracovaný na základe špecifík výsledného produktu. Miera podrobnosti plánu projektu 
je samozrejme priamo úmerná druhu, rozsahu a komplexnosti daného projektu. 

Projektový plán ako dokument vytvorený v rámci plánovania projektu slúži najmä ako: 

•  súhrn pravidiel, metód, predpokladov, termínov a dielčích cieľov 

•  podklad pre riadenie finančných tokov a čerpanie nákladov 

•  časový prehľad o projektových prácach a o predkladaní dielčích výstupov 

•  vodítko manažéra projektu pre každodennú koordináciu a kontrolu 

•  oporný bod pri výkone funkcie a rozhodovaní projektového manažéra 

•  informačný zdroj zákazníka pre hodnotenie vývoja projektu 

Z  toho  vyplýva,  že  projektový plán  je  jednak komplexný dokument,  popisujúce  všetky 
dôležité oblasti (a prvky) súvisiace z realizáciou projektu, ale tiež dôležitý komunikačný 
dokument (tak navonok, ako aj do vnútra projektového tímu), ktorým sa všetky dôležité 
oblasti (a prvky) súvisiace z realizáciou projektu komunikujú. 

Projektový  plán  však  nie  je  len  akýmsi  neformálnym  dokumentom.  Projektový  plán 
podlieha schvaľovaniu  t.j. je komunikovaný a následne schvaľovaný (tak zadávateľom, 
ako aj predstaviteľom realizátora  nadriadeným projektového manažéra) 
Z  tejto  formálnej  charakteristiky  súčasne  vyplýva,  že  akákoľvek  zmena  projektového 
plány, ktorej požiadavka vznikne počas  realizácie projektu musí  byť opätovne oficiálne 
komunikovaná a môže byť zaradená do aktualizovaného projektového plánu len v rámci 
tzv. zmenového konania (schválenia zmeny zadávateľom projektu).



Projektový  plán  pozostáva  z  nasledujúcich  častí  (ktoré  spoločne  tvoria  jeden 
integrálny celok) 

A.  Plán riadenia projektu, ktorý pozostáva: 

•  zo zoznamu hlavných míľnikov 

•  z časového harmonogramu projektu 

•  z plánu riadenia zmien  (pravidiel pre posudzovanie a schvaľovanie zmien) 

B.  Časový plán riadenia predmetu projektu, ktorý pozostáva: 

•  z podrobného popis prác (WBS) 

•  z časovej optimalizácie projektových prác 

•  z analýzy kritickej cesty 

C.  Plán riadenia nákladov, ktorý pozostáva: 

•  z rozpočtu projektu 

•  z časového rozloženia výdavkov (čerpania rozpočtu) 

D.  Organizačný plán projektu, ktorý pozostáva: 

•  z organizačnej štruktúry projektu 

•  z popisu rolí a zodpovedností (vo formáte tzv. Matice zodpovedností) 

•  z kalendára zapojenia ľudských zdrojov do projektu (vo väzbe na Podrobný popis 
prác a na Časový harmonogram projektu) 

E.  Plán riadenia projektovej komunikácie, ktorý pozostáva: 

•  z popisu plánovaných komunikačných kanálov a médií 

•  zo základných pravidiel komunikácie, rozdeľovníkov, ... 

F.  Plán riadenia subdodávok 
G.  Plán riadenia rizík 
H.  Plán riadenia kvality



Časové plánovanie projektu 

Podstata  časového  plánovania  spočíva  vo  výbere  a aplikácii  najvhodnejších  metód 
a techník  na  vypracovanie  programu  tak,  aby  sa  splnili  hlavné  ciele  a zámery  projektu. 
Cieľom  časového  plánovania  je  tvorba  plánu  postupu  prác  pri  realizácii  projektu 
s ohľadom na disponibilné zdroje, kapacity a náklady. Náročnosť a zložitosť projektov si 
pri tom vyžaduje dodržiavať nasledovné zásady: 

a)  identifikovať všetky logické väzby medzi činnosťami 
b)  určiť prácnosť všetkých projektových činností 
c)  stanoviť čas trvania všetkých činností, ktoré projekt obsahuje 
d)  určiť požiadavky na zdroje a zostaviť rozpočet nákladov 

V rámci časového plánu projektu vieme identifikovať nasledovné prvky: 

•  popis aktivít (činností) vykonávaných v projekte 

•  časový postup a priebeh projektových činností 

•  časové ohodnotenie logických väzieb medzi projektovými činnosťami 

•  časový plán míľnikov 

•  časové priradenie požadovaných zdrojov 

•  časové čerpanie plánovaných nákladov 

Ak hovoríme, že časové plánovanie projektu je o aplikácii špecifických  metód a techník, 
tak musíme  jednoznačne  povedať,  že  ťažiskom  sú  grafické  výstupy,  resp.  vizualizácie 
jednotlivých  plánovaných  veličín.  Najpoužívanejšími  grafickými  znázorneniami 
používanými v projektovom manažmente sú: 

•  sieťové grafy (CPM, PERT, GERT, MPM, atď.) 

•  úsečkový graf (Ganttov diagram) 

•  stĺpcový graf (histogram) 

•  atď. 

WBS – Work Breakdown Structure 

Základom  projektového  plánu  je  štruktúra  rozpisu  prác  známa  ako  skratka  WBS  z 
anglického  názvu  Work  Breakdown  Structure.  Obsahuje  zoznam  činností,  ktoré  treba 
vykonať pre dosiahnutie cieľa projektu. Tieto  jednotlivé činnosti  sú pritom komplexné,



majú prechodný charakter s presným začiatkom a koncom a ich výsledky sú čiastkovými 
cieľmi projektu. 
Štruktúra rozpisu prác a v nej zadefinované činnosti (alebo súbor prác, v angličtine work 
package)  sú  základom  pre  ďalšie  plánovanie  projektu,  stanovenia  časového 
harmonogramu  a  určenia  projektového  rozpočtu.  Je  zároveň  východiskom  kontroly 
projektu. 
Štruktúra rozpisu prác je vlastne hierarchickým usporiadaním činností projektu. Pri  jeho 
tvorbe postupujeme zhora – nadol. Na hierarchicky najvyššej úrovni sa nachádza celková 
činnosť  v  projekte,  na  druhej  úrovni  hlavné  skupiny  činností,  ktoré  sú  ďalej 
dekompenzované na ďalších úrovniach. 

Stručne sa dá povedať, že WBS: 

•  je metóda zobrazovania projektovej štruktúry 

•  využíva brainstormingové techniky na dosiahnutie komplexného zoznamu aktivít 
s potrebnou úrovňou informácií aj pre ďalšie časti plánu 

•  poskytuje pohľad na hierarchiu úloh a činností daného projektu 

•  je vhodná najmä pri realizácii rozsiahlejších projektov, kde je potrebný pohľad na 
podprojekty, fázy, úlohy a podúlohy 

Pri dekompozícii projektu na menšie časti sa zohľadňujú nasledovné hľadiská: 

•  charakter a zložitosť výsledných projektov 

•  požiadavky na poradie a čas odovzdania čiastkových výstupov 

•  zabezpečenie kvality kľúčových výstupov 

•  kritické časti projektu, na ktoré treba sústrediť pozornosť vedenia projektu 

•  dĺžka trvania časti projektu 

•  potreby upresnenia cieľov na nižšej hierarchickej úrovni 

•  zodpovednosť za danú časť projektu 

Kroky dekompozície prác na projekte: 
1)  Rozdelenie projektu (hlavného cieľa) na čiastkové ciele. 
2)  Rozdelenie  každého  cieľa  na  aktivity  ktoré  musia  byť  urobené  za  účelom 

zrealizovania cieľov. 
3)  Rozdelenie aktivít na podaktivity. 
4)  Zopakovanie kroku 3 až kým všetky aktivity majú požadovanú charakteristiku. 
5)  Najnižšia úroveň aktivít v hierarchii bude základom pre “pracovné balíky“, ktoré 

musia byť vykonané s cieľom vykonania projektu.



Takto vytvorená štruktúra prác slúži ďalej pre: 

•  správne  priradenie  zdrojov  (ľudských,  materiálnych,  finančných)  k  jednotlivým 
aktivitám 

•  analyzovanie nadväzností a možností súbehu aktivít v projekte 

•  optimalizovanie usporiadania aktivít s cieľom: 
§  skrátiť dĺžku trvania výkonu skupiny aktivít (fázy, resp. celého projektu) 
§  umožniť realizáciu väčšieho počtu aktivít v danom časovom rozsahu 

Na  využitie  vytvoreného  zoznamu  aktivít  v  plánovacom  procese  projektového 
manažmentu je potrebné (vhodné) tento zoznam doplniť o nasledujúce atribúty: 

•  Ohraničenie aktivity (začiatok, koniec) 

•  Čas trvania aktivity 

•  Náklady (požiadavky na financie) 

•  Logické väzby (nadväznosti) 

•  Zodpovednosť za vykonanie 

•  Vykonávateľ (lia) 

•  Výstup (y) z aktivity 

•  Požiadavky zabezpečenia (technické, materiálne, ...) 

•  Riziká(možné ohrozenia) 

Až  priradením  jednotlivých  atribútov  k  “vygenerovanému“  zoznamu  aktivít  dostane 
projektový manažér všetky potrebné informácie na zostavenie celého projektového plánu 
príslušného projektu. 

Doslovne povedané: „Ak projektový manažér  v spolupráci so svojimi spolupracovními, 
resp.  za  pomoci  členov  expertného  tímu  vytvorí  kompletnú WBS  spolu  so  všetkými 
atribútmi – má vyhraté.“


