
Sieťové diagramy v časovom plánovaní 

Základnými  pojmami  v  súvislosti  s  vizualizáciou  časových  plánov  prostredníctvom 
metód sieťových analýz sú graf, uzol, hrana, cesta a rezerva. 
Graf môžeme definovať ako systém, ktorý sa skladá z množiny bodov (uzlov) a väzieb 
(hrán) medzi týmito uzlami. Uzol je potom prvok systému (množiny), ktorá vytvára graf 
a hrana je prvok systému, ktorý spája uzly navzájom. 

Základom  sieťovej  analýzy  je  sieťový  graf  (diagram).  V sieťovom  grafe  je  podrobne 
zaznačené  čo,  v akej  postupnosti,  a kedy  je  potrebné  splniť,  aby  bolo  zabezpečené 
ukončenie všetkých činností. 
Z pohľadu  teórie  grafov  môžeme  definovať  sieťový  graf  ako  konečný,  súvislý, 
orientovaný, acyklický a ohodnotený graf. 
V praxi sa v tejto súvislosti používajú dva základné druhy sieťových grafov: 

A.  Hranovo definovaný graf 
Uzol, teda jednotlivý bod grafu, znázorňuje v skutočnosti udalosť (event) a jednotlivé 
hrany (orientované úsečky) nám udávajú činnosti (activities). Činnosti sú ohraničené 
udalosťami  (udalosť = koniec  /  začiatok činnosti)  a poradie a následnosť činností  je 
vyjadrená tým, ktorá hrana vychádza z ktorého uzla. 
V hranovo  definovanom  grafe  sú  informácie  uchovávané  v dvoch  vrstvách.  Jednak 
každý  uzol  udáva  hodnotu,  kedy  najskôr  sa  predchádzajúca  udalosť  skončí  (a  teda 
ďalšia  môže  začať)  a kedy  najneskôr  sa  následná  činnosť  musí  začať  (a  teda 
predchádzajúca musí skončiť), aby projekt trval čo najkratšie. Zároveň sú jednotlivým 
hranám (činnostiam) priradené informácie o dĺžke trvania činností. 

B.  Uzlovo definovaný graf 
Uzol  v grafe  znázorňuje  jednotlivú  činnosť.  Následnosť  činností  je  znázornená 
orientovanými úsečkami. 
V uzlovo  definovanom  grafe  kľúčové  informácie  zaznamenávané  prostredníctvom 
uzlov. Každý uzol má priradený údaj o tom, kedy najskôr sa činnosť môže začať (a 
zároveň kedy najskôr sa môže skončiť) a kedy najneskôr sa musí skončiť (a teda kedy 
najneskôr  sa  musí  začať),  aby  projekt  trval  čo  najkratšie.  Zároveň  každý  uzol 
obsahuje  aj  informácie  o dĺžke  trvania  činnosti.  Hrany  v tomto  diagrame  sú  len 
spojnicami uzlov, a teda nie sú k nim priradené žiadne hodnoty. 

Cesta  je  akákoľvek  postupnosť  činností,  v ktorej  koncový  uzol  jednej  činnosti  je 
počiatočným uzlom činnosti, ktorá za ňou nasleduje. Nás budú zaujímať iba cesty úplné 
(teda cesty od počiatočného uzla ku koncovému). Zjednodušene povedané, dĺžka cesty je 
súčet hodnôt parametrov hrán.



Pre  sieťovú  analýzu  je  najdôležitejšia  kritická  cesta,  ktorá  určuje  dobu  na  splnenie 
projektu.  Všetky  činnosti,  ktoré  ležia  na  kritickej  ceste,  sú  tiež  kritické.  Ich  skrátenie 
alebo predĺženie skracuje alebo predlžuje celkovú dobu trvania projektu. 
Tie  cesty,  ktoré  majú  dĺžku  svojho  trvania  blízku  hodnotám  kritickej  cesty,  sa  volajú 
subkritické. 

Metódy sieťovej analýzy patria medzi prostriedky riešenia nadväzných procesov. Riešia 
otázky organizácie a realizácie projektov. 
Cieľom  riešenia  projektov  nebýva  iba  nájdenie  kritickej  cesty  a činností,  ale  najmä 
optimalizácia nákladov. 

Medzi základné metódy, ktoré pomáhajú riešiť nadväzné procesy, patria metódy kritickej 
cesty. Majú  označenie  CPM  (Critical  Path  Method)  a PERT  (Program  Evaluation  and 
Review  Technique).  Rozdiel  medzi  nimi  je,  že  metóda  CPM  je  deterministická 
a metóda PERT je stochastická. 
V metóde  CPM  sa  trvanie  jednotlivých  činností  určuje  jednoznačne  (deterministicky). 
Metódy  typu CPM používajú  na  určenie  doby  trvania  činností  údaje,  ktoré  sú  overené 
normami, alebo skúsenosťami. 
V metóde  PERT  sa  trvanie  jednotlivých  činností  určuje  pravdepodobnostne 
(stochasticky). Čas  trvania  sa  tu chápe ako určitá premenná, ktorá má určité  rozdelenie 
pravdepodobnosti.  Čas  trvania  sa  meria  troma  parametrami:  optimistickým  odhadom 
trvania  (to),  najpravdepodobnejším  trvaním  (tm)  a pesimistickým  odhadom  trvania  (tp). 
Časový odhad pre trvanie jednotlivej činnosti (te) sa potom vypočítava podľa vzorca: 

te = (to + 4x tm + tp) / 6 

Metóda  kritickej  cesty  je  základom,  na  ktorej  existujú  rôzne  nadstavby  (napríklad 
metóda  PERT).  Základom  pre  počítačové  spracovanie  je  v takom  prípade  štatistické 
vyjadrenie  hodnôt  a ich  dosadenie  do  metódy  kritickej  cesty,  prípade  vytvorenie 
viacerých kritických ciest pre rôzne úrovne pravdepodobnosti. 

Metóda CPM – Critical Path Method – Metóda kritickej cesty 

Základnou  myšlienkou  metódy  kritickej  cesty  je,  že  existuje  vždy  jedna  cesta 
pozostávajúca z následných činností s najdlhším trvaním, ktorá determinuje dĺžku celého 
projektu. Táto cesta sa nazýva kritická a ju je nutné dokončiť načas. 
Výsledkom  časových  analýz  vykonávaných  v tejto metóde  je  určenie  najskôr  možných 
a nutných  začiatkov  a koncov  činností,  určenie  jednotlivých  druhov  časových  rezerv 
a určenie kritickej cesty, cestu s najdlhším celkovým trvaním v sieťovom grafe.



Metódy kritickej  cesty  pri  riešení  problémov  vychádzajú  z konštrukcie  sieťového grafu 
a výpočtov  určitých  parametrov.  Základnými  parametrami  sieťového  grafu  sú  práve 
kritická  cesta  a časové  rezervy.  Aby  bolo  možné  tieto  parametre  určiť,  je  potrebné 
definovať: 

•  najskôr  možné  časy  uzlov  (čas,  ktorý  je  nevyhnutný  na  uskutočnenie  všetkých 
predchádzajúcich činností) = najskôr možné začiatky a konce činností 

•  najneskôr  nutné  časy  uzlov  (čas,  v ktorom  sa  musí  udalosť  uskutočniť;  pokiaľ  sa 
tento  čas  prekročí,  dôjde  k rovnakému  oneskoreniu  posledného  uzla)  =  najneskôr 
nutné začiatky a konce činností 

Informácie,  ktoré  sa  v rámci  sieťového  diagramu  (grafu)  sledujú  a vyhodnocujú,  sú: 
najskôr  možný  začiatok  činnosti,  najneskôr  nutný  začiatok  činnosti,  najskôr  možný 
koniec činnosti a najneskôr nutný koniec činnosti. 
Tieto štyri parametre udávajú hodnoty v uzlovo definovanom sieťovom grafe a ukazujú, 
ako je možný prechod z hranovo definovaného na uzlovo definovaný sieťový graf. 

V metóde CPM poznáme viacero druhov časových rezerv: 

•  celková rezerva 

•  voľná rezerva 

•  nezávislá rezerva 

•  a iné. 

Bez ohľadu na použitý druh grafu sa rezervy delia na rezervy v rámci činností (činnosť 
môže  vykonať  napríklad  za  dva  dni  a potom  mám  tri  dni  voľna  do  začiatku  ďalšej 
činnosti,  aby  sa  mi  nepredĺžil  celý  projekt).  Tieto  jednotlivé  časové  rezervy  činností 
udávajú zároveň časové rezervy ciest. 
Tieto  rezervy  vznikajú  tak,  že  súčasne  od  počiatku  až  ku  koncu  projektu  sa  mnohé 
činnosti  vykonávajú  paralelne  a zároveň  každá  činnosť  trvá  inú  dobu.  Preto  pri  tých 
činnostiach, ktoré  trvajú kratšie,  vznikajú prestávky, kedy  sa  len  „čaká“  na dokončenie 
paralelnej činnosti aby sa mohlo pokračovať. 
Cesty,  ktoré  majú  časovú  rezervu  nulovú,  sú  cestami  kritickými.  Cesty,  ktoré  majú 
nenulovú časovú rezervu, sa môžu využiť na optimalizáciu projektu.


