
Zreálňovanie časových plánov 

Časové plány  pojednávajú  o  javoch  (činnostiach,  vplyvoch)  budúcnosti  a  vyznačujú  sa 
veľkou  neistotou.  Ich  zreálňovanie,  t.j.  znižovanie  neistoty  si  vyžaduje  aplikáciu 
zručností, skúseností a špecifických techník projektového manažmentu. 
Zreálňujeme pri tom najmä prácnosť/ náročnosť aktivít, čim rozumieme: 

•  určenie času potrebného pre realizáciu projektových aktivít 

•  identifikovanie  nárokov  na  zdroje  (materiálne,  ľudské,  finančné,  ...)  a  súvisiace 
kapacity 

•  stanovenie rozpočtu nákladov pre jednotlivé projektové aktivity 

Na určovanie prácnosti / náročnosti projektových aktivít (tak, aby sa plánované hodnoty 
čo najviac približovali ich skutočným) používame viacero metód: 
a)  Metóda kvalifikovaného odhadu 

Táto metóda vychádza z priameho stanovenie objemu prác  jedným alebo viacerými 
expertmi,  ktorí  majú  znalosti  a  skúsenosti  z  daného  oboru. V  tejto  metóde  priamo 
využívame expertov, špecialistov, resp. iných odborníkov, ktorých máme k dispozícii 
v rámci projektu (či už priamo v projektovom tíme, resp. v rámci expertného tímu). 
Rovnako  ako  získavaní  zoznamu  aktivít,  aj  tu  aktívne  využívame  známe 
brainstormingové techniky. 

b)  Metóda analógií 
Metóda  analógií  je  veľmi  príbuznou  metódou  k  metóde  kvalifikovaného  odhadu. 
Rozdiel  je  len  v  tom,  že  pri  tejto metóde  sa  využívajú  skúsenosti  z podobných,  už 
zrealizovaných  projektov. Rovnako  ako  v  predchádzajúcej metóde  sa  využívajú  pri 
zreálňovaní  plánov  skúsenosti  jednotlivých  odborníkov,  resp.  expertov.  Ďalším 
významným  využívaným  zdrojom  informácií  v  tejto metóde  sú  však  aj  poučenia  z 
analogických projektov (Lessons Learned). 

c)  Metóda bodovacia 
Nie  vždy  sa  však pri  plánovaní  vieme oprieť  o  informácie  z  podobných projektov, 
resp.  o  skúsenosti  niektorého  z  členov  nášho  projektového  tímu.  Práve  vtedy  je 
vhodné  použiť  napr.  bodovaciu  metódu.  Táto  metóda  sa  opiera  sa  o  sústavu 
bodovacích  stupníc  (kde  každá  "bodovacia  stupnica"  charakterizuje  vplyv,  resp. 
faktor,  ktorý  určitým  spôsobom  determinuje  náročnosť  danej  aktivity),  kde  počty 
bodov  vyjadrujú  vplyv  jednotlivých  faktorov  na  prácnosť  aktivít.  Jednotlivé  body 
(ohodnotené  vplyvy  jednotlivých  faktorov)  následne  spoločne  vyjadrujú  náročnosť, 
resp. prácnosť danej aktivity. Výhodou tejto metódy je aj to, že okrem objektívnych 
faktorov vieme do plánu zahrnúť aj  faktor priority  (resp. dôležitosti výstupov danej



aktivity pre plnenie projektových cieľov) a tým optimalizovať rozloženie času medzi 
aktivity – čo pri krátkom, resp. obmedzenom čase je určite veľmi prínosné. 

d)  Matematickoštatistické metódy 
Ďalšími metódami, ktoré sú založené na štatistických, resp. matematickoštatistických 
metódach sú: 

•  Metóda normatívnych funkcií 

•  Metóda výpočtu doby trvania činnosti 

Okrem metód, ktorými sa snažíme čo najreálnejšie naplánovať prácnosti, resp. náročnosti 
jednotlivých  aktivít,  na  zreálňovanie  časových  plánov  do  značnej  miery  vplýva  aj 
zreálnenie rozloženia aktivít v projektovom pláne. Na usporiadanie aktivít v čase, a teda 
aj  na  celkovú dĺžku projektu  vplývajú  napr.  nasledujúce  skutočnosti,  ktoré  je  nutné pri 
časovom plánovaní rešpektovať: 

•  medzi  aktivitami  existujú  logické  väzby  vyplývajúce  z  „procesných“ 
nadväzností (napr. cez vstupy a výstupy z aktivít) 

•  na vykonávaní aktivít sa podieľajú ľudia (odborníci, špecialisti, pomocníci, ...) 
a ich kapacita v čase je obmedzená 

•  v aktivitách sa využíva rozličné zariadenie a vybavenie – musíme akceptovať 
ich disponibilitu (hlavne ak sú medzi aktivitami zdieľané) 

•  na aktivity je naviazané čerpanie finančných zdrojov – je potrebné akceptovať 
podmienky a procesy uvoľňovania financií od investora 

Plánovanie nákladov a plánovanie zdrojov v projektoch 

Po časovom pláne,  je druhou najdôležitejšou zložkou komplexného projektového plánu 
plán nákladov. Tieto dva plány sú však medzi sebou silne previazané – okrem  iného aj 
tým,  že  oba  sa  vyjadrujú  k budúcemu  priebehu  realizácie  toho  istého  projektu. 
Samozrejme  tým  dôvodom,  pre  ktorý  plánujeme  v projektoch  na  základe  vytvoreného 
časového plánu je ten, že: 

1)  náklady plánujeme na základe aktivít (ktoré sú základom aj časového plánu) 
2)  okrem  čo  najpresnejšieho  objemu  nákladov  (sumy  rozpočtu)  nás  zaujíma  aj 

rozloženie nákladov v čase 

Pri plánovaní nákladov projektu teda rovnako ako pri časovom plánovaní vychádzame zo 
štruktúry rozpisu prác   WBS. Keďže WBS v rámci atribútov obsahuje všetky potrebné



informácie  o časoch,  ale  aj  nákladoch  –  je  to  naozaj  výrazný  zdroj  informácií 
projektového manažéra. 

Ďalšia skutočnosť, ktorá sa využíva, okrem iných aj v projektovom plánovaní je základná 
definícia  nákladov,  podľa  ktorej:  „Náklady  sú  peňažným  vyjadrením  čerpania  zdrojov 
(resp. výrobných faktorov).“ 

Po  “oprášení“  tejto  základnej  vedomosti  ekonomickej  teórie  je  základným  krokom 
plánovania  nákladov  v projektoch  identifikovanie  zdrojov,  ktoré  v projekte  využívať 
budeme.  A keďže  plánujeme  podľa  aktivít,  aj  k zdrojom  sa  vyjadrujeme  podľa  aktivít 
(mimochodom aj  táto  informácia  sa  zachytáva  v atribútoch  vo WBS). Týmito  zdrojmi, 
ktorými zabezpečujeme realizovateľnosť projektových aktivít sú napr.: 

1)  Ľudské zdroje. Na projekte môžu robiť zamestnanci našej organizácie aj externí 
spolupracovníci (špecialisti, odborníci  v projektovom  tíme, pomocný personál  v 
projektovom tíme, administratívny, podporný personál v projektovom tíme). 

2)  Materiálne  zdroje.  Patria  sem  zdroje,  ktoré  sú  využívané  pri  zabezpečovaní 
výsledku  projektu.  Príkladom môže  byť  papier,  na  ktorý  budeme  tlačiť  manuál 
pre  účastníkov  tréningového  programu.  Patrí  sem  aj  kancelárske  potreby,  resp. 
drobný spotrebný materiál. 

3)  Zariadenie  a  vybavenie.  Patria  sem  zdroje,  ktoré  potrebujeme  na  realizáciu 
projektu. Ako príklad by sme mohli uviesť počítače, auto, telefóny alebo kopírku. 

4)  Práce  a  služby.  Tieto  zdroje  potrebujeme,  ak  určité  činnosti  realizujú 
dodávatelia.  Napríklad,  ak  tlmočenie  na  konferencii  zabezpečuje  na  to 
špecializovaná tlmočnícka firma. 

Zdroje  plánuje  projektový manažér  s  ľuďmi,  ktorí  s  realizáciou  podobných  činností  už 
majú  skúsenosti.  Súčasne  plánovanie  na  aktivity  zabezpečí  efektívnosť  vo  využívaní 
projektového  rozpočtu  tým,  že  zdroje,  ktoré  nezabezpečujú  realizovateľnosť  žiadnej 
aktivity  sa  jednoducho  nezaobstarávajú.  Nezaobstarávajú  sa  žiadne  zdroje,  ktoré  je 
“dobré  mať“,  a súčasne  na  základe  využiteľnosti  zdrojov  v aktivitách  sa  vieme 
rozhodovať o kúpe, resp. zapožičaní daného zdroja. 

Po  vymenovaní  zdrojov  potrebných  na  realizáciu  jednotlivých  činností  nasleduje  ich 
ocenenie. Pri každom z nich pritom najprv určíme  jednotku, v ktorej budeme množstvo 
požadovaného  zdroja  merať,  potom  oceníme  túto  jednotku.  Ďalej  stanovíme,  koľko 
jednotiek  budeme  z  jednotlivých  zdrojov  potrebovať  na  danú  činnosť  a  vynásobením 
tohto množstva s cenou jednotky dostaneme celkové náklady na daný zdroj v sledovanej 
činnosti.



Využívané grafické znázornenie pri plánovaní zdrojov  HISTOGRAM 
Pre plánovanie a sledovanie skutočného čerpania disponibilných zdrojov (materiálnych a 
ľudských)  a  nákladov  sa  v  manažmente  projektov  používa  stĺpcový  graf  (histogram). 
Histogram  je  grafické  znázornenie,  v ktorom  sú  jednotlivým  časovým  obdobiam 
(týždňom,  mesiacom,  ...)  priraďované  zdroje  a  náklady  vyjadrované  výškou  stĺpca. 
Histogram  je  prehľadný  a súčasne  využívaný  graf  zobrazujúci  čerpanie  zdrojov 
a náklady. 

Plánovanie ľudských zdrojov 
Z pohľadu plánu zdrojov, ako nevyhnutného základu plánu nákladov projektu je vhodné 
začať s plánovaním personálneho obsadenia projektu, nakoľko od ľudí závisí (čiastočne) 
aj potreba vybavenia (materiálovotechnického) a čerpanie zdrojov (mzdové náklady). 
S plánovaním ľudských zdrojov pritom súvisia otázky ako napr.: 

•  Aké kvalifikačné požiadavky musia pracovníci spĺňať ? 

•  Koľko  pracovníkov  a  v  akej  kvalifikačnej  štruktúre  bude  vykonávať  jednotlivé 
činnosti ? 

•  Kedy budú pracovníci potrební ? Po celú dobu projektu, alebo len v konkrétnych 
aktivitách ? 

•  Využívame  pracovníkov  „generalistov“,  využiteľných  na  viacero  aktivít,  alebo 
„špecialistov“, využiteľných len na konkrétne aktivity ? 

•  Využívame pracovníkov na „plný úväzok“, alebo sa musíme prispôsobiť aj  iným 
pracovným povinnostiam pracovníkov ? 

Postup pri plánovaní alokácie ľudských zdrojov k aktivitám 

•  Vytvoriť  zoznam  zamestnancov,  resp.  externých  spolupracovníkov,  ktorí  by  sa 
mohli zapojiť do realizácie projektu. 

•  Porovnať kvalifikáciu a zručnosti  s požiadavkami projektu. Požiadavky projektu 
vyplývajú zo zoznamu aktivít a popísanej metodológie realizácie projektu. 

•  Na základe porovnania priradenie pracovníkov k jednotlivým úlohám. K úlohám 
je  priradený  aj  čas  potrebný  na  ich  vykonanie,  resp.  aj  miesto  (ak  sa  realizuje 
mimo obvyklého miesta výkonu). 

•  Identifikovanie  zapojenia  pracovníkov  aj  do  iných  projektov,  resp.  pracovných 
úloh –identifikovanie voľných kapacít na výkon aktivít projektu. 

Postup pri plánovaní alokácie ľudských zdrojov k aktivitám: 

•  Identifikovať  mieru  vyťaženosti  pracovníkov  na  jednotlivých  aktivitách  (nie  všetky 
aktivity si vyžadujú 100% každého pracovníka).



•  Pre  vyjadrenie  vyťaženosti  pracovníkov  za  určité  obdobie  potrebujeme  vyjadriť  aj 
priemerný  podiel  času  odpracovaného  v  rámci  projektu  (najmä  ako  podklad 
stanovenia miezd). Napríklad, ak na  realizáciu danej úlohy potrebujeme pracovníka 
na 3 dni, pričom v prvý deň na úlohe na 4 hodiny (50%), druhýdeň na 2 hodiny (25%) 
a  tretídeňcelých 8  hodín  (100%),  priemernézaťaženie pracovníka  v  rámci  realizácie 
tej úlohy (počas troch dní) je (50+25+100)/3 =  58%. 

•  Záverečné zosumarizovanie vyjadruje tzv. matica zodpovednosti projektu, ktorá slúži 
na vymedzenie úloh a právomocí členov projektového tímu a externých subjektov. 

Matica zodpovednosti projektu predstavuje jasné a konkrétne vymedzenie právomocí a 
zodpovednosti osôb z tímu realizátorov projektu za konkrétne projektové činnosti / úlohy. 
Pri  finálnom  výbere  členov  projektového  tímu  v  rámci  plánovania  alokácie  ľudských 
zdrojov k aktivitám posudzujeme spravidla hlavne nasledujúce skutočnosti: 

•  odbornosť a úroveň kvalifikácie vzhľadom k požadovanému výkonu 

•  dostupnosť v čase vzhľadom na harmonogram projektu 

•  náklady na výkon činnosti vzhľadom na rozpočet projektu 

Každý  člen  projektového  tímu  však  musí  akceptovať  rozhodnutie  o  jeho  zaradení  do 
projektu (v danom čase, na danú aktivitu, v danom rozsahu, za daných podmienok, ...). 
Ak pri obsadzovaní projektového tímu vyčerpáme všetky disponibilné pracovné sily, a v 
matici  zodpovedností  identifikujeme  nedostatočne  zabezpečené  aktivity,  je  nevyhnutné 
využiť  niektorú  z  nasledovných  možností  (resp.  náhradného  riešenia  pri  obsadzovaní 
projektového tímu): 

•  obrátiť sa na externé zdroje – doplniť tím z externých zdrojov 

•  čiastočné obsadenie – dočasné „vypožičanie“, práca „na diaľku“ 

•  zapojiť  pomocné pracovné sily – a navrhnúť potrebný tréning 

•  využiť voľné kapacity existujúcich členov projektového tímu 

•  zníženie  prácnosti  aktivít  softvérovými,  resp.  technologickými  riešeniami  a 
následné prealokovanie „ušetrených“ kapacít členov tímu 

•  náhrada alebo obmedzenie časti riešenia – navrhnutie inej alternatívy dosiahnutia 
projektových cieľov 

Pre  kumulované  zaťaženia  (plánované  zapojenie)  člena  tímu  do  vykonávania 
projektových  aktivít  v čase  je  ale  potrebná  identifikácia  voľných  a  prekročených 
kapacít  člena  tímu.  Pomáha  identifikovať  prekročenie  pracovnej  doby,  ale  taktiež 
rezervy  v kapacite,  a tým  optimalizovať  náklady  vyplývajúce  z využívania  ľudských 
zdrojov na projekte.



Plánovanie meteriálnotechnického zabezpečenia 

Proces  plánovania  zariadenia,  vybavenia  a  materiálnych  zdrojov  je  analogický 
plánovaniu ľudských zdrojov. Základom postupu je: 

•  sumarizácia zdrojov 

•  alokácia (priraďovanie) zdrojov 

•  posudzovanie vyťaženosti / voľnosti zdrojov 

•  zabezpečovanie (získavanie) zdrojov 

a)  Sumarizácia zdrojov 

•  sumarizácia  zdrojov  znamená  vytvorenie  kompletného  zoznamu  zdrojov 
(zariadenia, vybavenia, materiálu, ...) potrebných k naplneniu projektových cieľov 

•  zoznam  sa  tvorí  zosumarizovaním požiadaviek uvedených  v  popisoch  aktivít  (v 
atribúte “Požiadavky zabezpečenia“) vo WBS 

b)  Alokácia (priraďovanie) zdrojov 

•  v rámci sumarizácie tvoríme maticu zapojenia zdrojov do projektu 

•  identifikujeme,  v  ktorých  aktivitách  sa  budú  využívať  jednotlivé  druhy 
materiálno technického vybavenia 

c)  Posudzovanie vyťaženosti / voľnosti zdrojov 

•  z  matice  zapojenia  zdrojov  do  projektu  identifikujeme  úroveň  využitia 
jednotlivých zdrojov 

•  dôsledná analýza disponibility zdrojov je dôležitá najmä: 
§  pri  zdrojoch  využívaných  vo  viacerých  aktivitách  (aby  sa  zabránilo 

“prekrývaniu“ požiadaviek) 
§  ak  organizácia  (realizátor)  realizuje  viacero  projektov  súbežne  (aby  sa 

mohol efektívne plánovať alokácie zdrojov k jednotlivým projektom) 
§  pri finančne náročných  zdrojoch  (pri  nich  je možné variantným  spôsobom 

zabezpečenia dosiahnuť výrazných finančných úspor) 

d)  Zabezpečovanie (získavanie) zdrojov 

•  na  základe  poznania  zapojenia  zdrojov  do  projektu  (na  základe  požiadaviek 
aktivít na zdroje) máme k dispozícii nasledujúce možnosti ich zabezpečenia: 
§  kúpa potrebných zdrojov



§  vypožičanie potrebných zdrojov od externého subjektu 
§  zapojenie vlastných zdrojov (realizátora, zadávateľa, člena projektového tímu) 

Prvoradými kritériami pri rozhodovaní pri posudzovaní a následnom výbere z uvedených 
variantných spôsobov zaobstarania potrebných zdrojov sú: 

a)  ekonomická efektívnosť– minimalizovanie nákladov 
b)  istota – minimalizovanie rizika plynúceho z nezabezpečenia zdroja na čas 

Plánovanie nákladov 

•  Úlohou  plánovania  projektových  nákladov  je  čo  najpresnejšie  stanoviť  výšku 
nákladov,  ktoré  bude  nutné  vynaložiť  na  realizáciu  projektu  pri  zohľadnení 
všetkých vplyvov. 

•  Plánovanie  nákladov  vychádza  z  plánu  zdrojov  využívaných  v  projekte 
(materiálových, technických, ľudských, ...). 

•  Okrem  zabezpečenia  identifikovaných  zdrojov  sa  nesmie  zabudnúť  na  náklady 
vyplývajúce z: 
§  riadenia projektu (plánovanie, monitoring, kontrola, ...) 
§  technickej a administratívnej podpory projektu 
§  externých subdodávok a služieb 
§  školenia pracovníkov, atď. 

Plánovanie musí obsiahnuť všetky procesy, resp. aktivity realizované v projekte. Napr.: 
−  náklady na realizáciu projektových činností 
−  náklady na zaisťovanie potrebných zdrojov 

−  náklady na plánovacie práce 
−  náklady na riadenie projektu 

−  náklady na kontrolné operácie 
−  náklady na technickú a administratívnu podporu projektu 

−  náklady na externé subdodávky a služby 

−  náklady na školenie pracovníkov 

−  resp. iné náklady



Procesy plánovania projektových nákladov: 

•  plánovanie zdrojov – určuje sa, čo vlastne zdroje sú (ľudia, materiál, vybavenie) 

•  ocenenie  (zhodnotenie)  nákladov  –  zahrňuje  vývoj  nákladov  zo  zdrojov 
potrebných na dokončenie plánovaných aktív 

•  rozpočtové  náklady  –  pridelenie  celkových  ocenených  nákladov  k jednotlivým 
prácam (fázam, aktivitám, činnostiam) 

•  časový plán cashflow – detailné plánovanie  výdavkov a  súčasne  identifikovaná 
časová potreba kladných finančných tokov na účet projektu 

Rozpočty v projektovom plánovaní 

Výsledným  spracovaním  projektového  plánu  nákladov  sú  rozpočty  projektu.  Rozpočty 
spracovávame  vo  viacerých  pohľadoch  (preto  hovoríme o rozpočtoch  a nie  o rozpočte). 
Z pohľadu naplnenia manažérskych (rozhodovacích a kontrolných) potrieb projektového 
manažmentu sú kľúčové pohľady na rozpočet podľa: 
a)  jednotlivých  aktivít  –  pre  potreby  analýzy  dopadov  zmien  aktivít  na  náklady  (a 

naopak), resp. pre rozhodovanie o “nákupe“ namiesto “výrobe vo vlastnej réžii“; 
b)  druhov nákladov – pre potrebu optimalizácie nákladov alternatívnym zaobstaraním 

niektorých  zdrojov  (resp.  optimálnym  zdieľaním  zdrojov  medzi  aktivitami,  resp. 
viacerými projektmi – ak ich viacero realizujeme); 

c)  času  kedy  sa  rozpočet  bude  čerpať  –  pre  potrebu  riadenia  peňažných  tokov  (v 
prípade  nedostatku  peňažných  prostriedkov potrebných  na krytie  zdrojov  je  vysoké 
riziko nerealizovateľnosti príslušných aktivít, ku ktorým sa dané zdroje viažu). 

Na základe toho sú výsledným spracovaním plánu nákladov nasledovné rozpočty: 
a)  Rozpočet druhového členenia nákladov 

•  ...vyjadruje štruktúrovaný plán čerpania zdrojov v druhovom členení nákladov 

•  druhové  členenie:  materiál,  mzdy,  ostatné  personálne  náklady,  telekomunikačné 
poplatky, služby, ... 

b)  Rozpočet nákladov voči aktivitám 

•  ...vyjadruje  štruktúrovaný  plán  čerpania  zdrojov  podľa  aktivít  na  ktoré  sa  toto 
čerpanie viaže (v ktorých vzniká čerpanie) 

c)  Rozpočet nákladov v čase 

•  ...vyjadruje  štruktúrovaný  plán  čerpania  zdrojov  podľa  času  na  ktorý  sa  toto 
čerpanie viaže (v ktorom vzniká čerpanie)


