
Riadenie realizácie projektu 

Cieľom riadenia realizácie projektu je organizácia a riadenie prác v projekte tak, aby boli 
dodržané plány  projektu  a  tým  sa  dosiahol  výsledok projektu.  K  jeho  úlohám patrí  aj 
sledovanie  vzniku  rizikových  udalostí  a  riadenie  zmien,  ktoré  v  ich  dôsledku  môžu 
nastať.  Realizácia  projektu  obsahuje  nasledovné  zložky  (zložky  systému  riadenia 
realizácie projektu): 

a)  systém kontroly priebehu realizácie 

•  (plnenie termínov, využívanie zdrojov, čerpanie nákladov, kvalita spracovania 
projektových činností) 

b)  informačný systém 

•  (identifikácia,  zber,  analýza  a  vyhodnocovanie  informácií  o  priebehu 
implementácie) 

c)  systém usmerňovania 

•  (zabezpečenie súladu plánovaného a skutočného priebehu realizácie) 

d)  rozhodovací systém 

•  (voľba najefektívnejších variant) 
e)  motivačný systém 

•  (vytváranie motivačného prostredia a zdieľanie spoločných vízií) 

f)  administratívnotechnický systém 

•  (výkazníctvo, dokumentačné práce, SW podpora, samotná administratíva,...) 

Projektoví manažéri  však  tvrdia,  že z ich pohľadu  je  realizácia  najmä o monitorovaní a 
kontrole napĺňania plánu. 
Kontrola  realizácie  projektu  aj  z procesného  modelu  projektov  je  proces  prebiehajúci 
súčasne  s realizáciou  projektu.  Charakteristická  je  pre  ňu  snaha  o  včasné  rozoznanie, 
zmapovanie  a  analyzovanie  odchýlok  od  implementačného  plánu.  Efektívny  kontrolný 
proces je zabezpečený len vtedy ak pôsobí v súčinnosti s procesom plánovania a riadenia. 

Monitoring  a kontrola  v projektovom  manažmente  je  trojstupňovým  procesom,  ktorý 
pozostáva z: 

•  merania   zisťovania špecifických ukazovateľov projektu 

•  hodnotenia  –  stanovanie,  akou  mierou  tieto  hodnoty  napĺňajú  predpoklady 
stanovené v pláne projektu 

•  korekcie – spustenie akcií, ktoré budú korigovať nežiaduce výsledky



V rámci monitoringu projektu sa stav realizácie projektu vykazuje pomocou dokumentov, 
ktoré  by  mali  byť  komplexné,  stručné,  výstižné,  vecne  správne,  prehľadné  a  mali  by 
ukazovať  plnenie  projektových  činností  z hľadiska  času,  kvality  a  nákladov  vrátane 
identifikácie  potencionálnych  dôsledkov  neplnenia  plánu  a  návrhov  kolektívnych 
opatrení  a doporučení.  Ak  má  byť  monitoring  projektu  účinný  a súčasne  efektívny, 
vyžaduje si to od projektového manažéra značnú formalizáciu kontrolných činností cez 
štandardizované “dokumenty“, ktorými sú napr.: 

•  podrobné pracovné výkazy  Timesheets 

•  preberacie protokoly (od dodávateľov; smerom k zákazníkovi) 

•  záznamy z projektových porád 

•  záznamy zo stretnutí (interview) 

•  protokoly spracovania výstupov (sfinalizované,  % rozpracované) 

•  protokoly o stave (týždenné, mesačné)  Project Status Reports 

•  výkaz čerpania zdrojov (výkaz cash flow) 

Plán na monitorovanie a kontrolu projektu 
a)  Definovanie potrebných informácií 
b)  Stanovenie metódy zbierania údajov 
c)  Určenie frekvencie zbierania údajov 

Monitoring slúži projektovému manažérovi na analýzu: 

•  vplyvov zistených odlišnosti na naplnenie projektových cieľov 

•  príčin zistených odlišností 

•  či príčina odlišnosti má vplyv na vznik ďalších odlišností v projekte 

Monitorovacím reportingom projekt nielen kontrolujeme, ale aj hodnotíme 

•  priebežné hodnotenie projektu 

•  periodické inšpekcie 

•  hodnotenie po dosiahnutí míľnikov 

•  záverečné hodnotenie projektu



Záverečné  hodnotenie  je  integrálnou  súčasťou  projektu  a  zameriava  sa  na  hľadanie 
odpovedí na tri základné otázky: 

•  Správne sme implementovali projekt (projektový plán) ? 

•  Dosiahli sme výsledok projektu (naplnili sme ciele) ? 

•  Naplnili sme požiadavky zadávateľa (pomohli sme realizovať zmenu)  ? 

•  Dodali  sme  zákazníkovi  za  daných  podmienok  (limitoch)  ten  najlepší  produkt 
(urobili sme pre zákazníka maximum) ? 

Pozitívne výsledné hodnotenie je z pohľadu celkovej úspešnosti projektu veľmi dôležité, 
nakoľko  pre  realizátora  (pre  projektového  manažéra,  ale  taktiež  celú  organizáciu 
realizátora) predstavuje referenciu. Referencia, ako pozitívna informácia nezávisí  len od 
naplnenia cieľov projektu – ale aj od spokojnosti všetkých zainteresovaných strán. V 
súvislosti  s  referenciou  hovoríme  aj  o  tzv.  udržateľnosti  projektu.  Udržateľnosť 
projektu  predstavuje  kvalitatívnu  charakteristiku  vypovedajúcu  o využívaní  produktu 
projektu  po  dlhšom  období  od  odovzdania  do  užívania.  Identifikovať  ju  môžeme 
zodpovedaním si nasledovných otázok: 

•  Čo sa stane s výsledkom po ukončení projektu ? 

•  Aký prínos bude mať pre našu organizáciu alebo pre iné zainteresované strany ? 

•  Ako môžeme využiť vedomosti a skúsenosti, ktoré sme získali a vzťahy, ktoré sme 
vybudovali počas realizácie projektu ? 

Ukončenie projektu 

Procesy ukončenia projektu sú: 

•  Odovzdanie vypracovaných požadovaných výstupov 

•  Validácia – pripomienkovanie výstupov 

•  Zapracovanie relevantných pripomienok 

•  Akceptácia výstupov (Preberací protokol) 

•  Uvedenie výsledkov projektu do prevádzky / používania 

Hlavnými aktivitami ukončovacieho procesu projektu sú: 

•  overenie ukončenia všetkých aktivít, ktoré boli naplánované 

•  skompletizovanie projektovej dokumentácie a záverečných správ 

•  správne rozdelenie zostávajúceho rozpočtu, materiálu a iných zdrojov



•  ukončenie väzieb medzi projektom a zainteresovanými stranami 

•  vyhodnotenie práce projektového tímu a zhodnotenie pracovníkov 

•  formálne rozpustenie projektového tímu 

Výstupmi tejto záverečnej fázy, resp. ukončovacích procesov sú nasledovné správy: 
a)  Správa pre zadávateľa (zákazníka) 

•  Záverečná správa 

b)  Správa pre manažment realizátora 

•  Súhrnný prehľad 

•  Poučenie sa z projektu (Lessons Learned) 

Záverečná  správa  zahŕňa  priebeh  a  výsledky  realizácie  projektu.  Je  predkladaná 
zadávateľovi a obsahuje nasledovné informácie: 

•  informácie o výslednom produkte 

•  detailný (technický / konštrukčný) popis odovzdaného produktu 

•  spôsob jeho dosiahnutia / vyhotovenia 

•  popis prevádzky a starostlivosti / údržby produktu 

•  popis funkcionality / charakteristík / vlastností produktu 

•  zdôraznenie  prínosu  produktu  k  realizácii  zmeny  (ktorej  potreba  iniciovala 
vznik projektu) 

Súhrnný prehľad  je správa vypracovávaná pre  internú potrebu organizácie realizátora. 
Obsahuje  informácie  súvisiace  zo  spôsobom  napĺňania  cieľov  projektu.  Informácie 
uvedené v súhrnnom prehľade  by  sa mali  týkať  napr.:  rozsahu  prác,  štýlu manažmentu 
projektu,  plnenia  implementačných  plánov,  disponibility,  primeranosti  zdrojov,  plnenia 
rozpočtu,  dosiahnutej  kvality,  vzťahov  k iným  projektom,  problémov  súvisiacich 
s uzatváraním zmlúv a nákupných podmienok. 
Zmyslom spracovania súhrnných prehľadov je vytvárať možnosti poučenia sa pri práci na 
ďalších projektoch (pri určitých podmienkach) – Lessons Learned. 
Tieto  skúsenosti  z úspešne  (resp.  negatívne  poučenia  z neúspešných)  realizovaných 
projektov  sú  dôležitými  informačnými  zdrojmi  pre  organizáciu  v zmysle  budovania 
knowledge manažmentu na podporu projektového manažmentu, resp. aj pre projektového 
manažéra  v zmysle  budovania  jeho  profesionálnej  kariéry.  Súhrnne  povedané,  majú  za 
úlohu zmierňovať neistotu a neurčitosť pri plánovaní budúcich projektov.


