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ZÁKLADNÉ PRINCÍPY
Projekty sú krátkodobým úsilím 

o vytvorenie unikátneho produktu,
služby alebo zariadenia, ako je výme-
na starých serverov, vytvorenie strán-
ky s elektronickým obchodovaním,
tvorba obrázkov, alebo spájanie dát
do databázového systému.

Všetky projekty sú viazané tromi
faktormi: čas, náklady a predmet pro-
jektu. Aby bol projekt úspešný, tieto
tri faktory (často nazývané Trojica fak-
torov projektového manažmentu) mu-
sia byť v rovnováhe. Ak je ktorýkoľvek
z faktorov v nerovnováhe, projekt sme-
ruje ku krachu. 

Všetky projekty, IT alebo iné, pre-
chádzajú v cykle projektového manaž-
mentu piatimi fázami: začatie projek-

tu, projektovanie, vykonávacia fáza,
monitorovacia fáza, kontrolná fáza 
a ukončenie. Každá fáza obsahuje pro-
cesy, ktoré prechádzajú z myšlienky
do implementácie. 

PREČO IT PROJEKTY 
TAK ČASTO ZLYHÁVAJÚ?

IT projekty zlyhajú z rozličných
dôvodov. Najčastejšie preto, že boli
zložito naplánované. Obsahovali zvy-
čajné výzvy z oblasti projektového
manažmentu, ako termín ukončenia,
obmedzený rozpočet, a zahŕňali príliš
veľa ľudí, ktorí boli zasvätení do pro-
jektu. Súčasne čelili unikátnym tech-
nologickým výzvam od hardvéru, ope-
račného systému, siete, alebo databá-
zových systémov, bezpečnosti, pre-

vádzkovým otázkam a výzvam výrob-
cov na základe ich konfigurácie soft-
véru a hardvéru.

Analýzy ukazujú, že IT projekty zly-
hali na začiatku – nie na konci – kvôli
nedostatočnému plánovaniu. IT spo-
ločnosti musia zvážiť zdroje, ktoré
potrebujú vyčleniť na projekt, nevy-
hnutné zručnosti, ľudí, ktorých do
projektu zaangažujú, a realisticky od-
hadnúť čas, potrebný na vytvorenie,
testovanie a implementáciu projek-
tového dodania. Inak sa projekt stane
chaosom. IT spoločnosti ho nikdy ne-
dokončia načas. Rozpočet a závislosť
od funkcionárov sú zvyčajnými faktor-
mi podporujúcimi úspech projektu.

Tretí faktor, prečo IT projekty zly-
hávajú je, že sa realizovali narýchlo.

Dnes sa veľa spoločností spolieha
iba na informačné technológie, ktoré
pokladajú za konkurenčnú výhodu,
usilujú sa o urýchlenie vývoja a systé-
movej aplikácie, aby boli na trhu s no-
vinkou prvé. Spoločnosti často cítia,
že ak chcú uspieť v konkurencii, mu-
sia znížiť náklady a pokračovať v ob-
chodovaní. Ale IT nie je všeliekom, tre-
ba zvládnuť procesy vo firme a podob-
ne.

Nakoniec IT projekty zlyhávajú pre-
to, lebo ich zadefinovaný predmet
zmeny je príliš nepraktický. Ak je pro-
jekt so širokým zameraním rozčlenený
na menšie časti, možno ho zvládnuť
nepomerne lepšie. Napríklad, projekt
premení všetky staré záznamy orga-
nizácie, formuláre a transakcie z pa-

Manažovanie IT projektov je ako žonglovanie s pudingom. Nie je to vôbec ľahké. Informačné technológie
sú špeciálne chúlostivé, pretože sa stále presúvajú, menia, adaptujú a kladú vysoké nároky na
obchodovanie. Tradičný projektový manažment, ktorý sa používa v stavebníctve alebo výrobe, 
sa zaoberá trojrozmernými priestorovými elementmi. Namiesto toho IT projektový manažment 
sa komplikovane presúva k obchodným potrebám a požiadavkám zúčastnených osôb. Pretože je ťažké
zrealizovať dobrý IT projektový manažment, prichádzame so zoznamom všeobecných otázok a odpovedí,
aby sme vysvetlili jeho dôležitosť a aby ste sa ľahšie stali majstrami v IT projektovom manažmente.

Joseph Phillips, PMP, Project+

Abeceda IT projektového manažmentu
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piera na on-line digitálnu databázu,
ktorá bude komplexná a časovo do-
stupná. Série malých projektov by
mohli byť postupom, ktorý ukáže reál-
nosť celého zámeru. Prvým projektom
by napríklad mohla byť konverzia dát
na digitálne, druhým projektom použi-
tie internej databázy a tretí projekt
prinesie vytvorenú databázu na web.
Tieto malé projekty môžu byť skom-
pletizované sekvenčne a s väčšou flexi-
bilitou, ako veľké, komplikované a ťaž-
kopádne projekty. 

AKO STANOVIŤ POSTUP, KEĎ
PROJEKT ZLYHÁVA PRVÝ RAZ?

Treba vytvoriť kritériá úspechu a ne-
úspechu. Napríklad za úspech pokla-
dáme, ak projekt dodrží isté štandardy
kvality (ako je Six Sigma alebo ISO
program), spadá do presného roz-
počtu, dodržiava stanovené termíny
a zavŕši sa a dodáva v presne určenom
čase.

Iný prístup je použitie indikáto-
rov, ako napríklad „Pravidlo 15 – 15“.
Pravidlo 15 – 15 uvádza, že ak je pro-
jekt 15 % nad rozpočet alebo 15 %
mimo časového plánu, bude vhodné
zmeniť čas alebo náklady, aby sa stal
úspešným.

Spoľahlivé metódy manažmentu po-
môžu identifikovať, či bude projekt
úspešný alebo zlyhá. Napríklad me-
tóda Manažment hodnoty prínosu
umožní organizácii merať vykonávanie
projektu, časové varianty, vytvoriť ča-
sový plán a index nákladovosti, pred-
poveď vhodných projektových dát 
a finančných dopadov.

KEDY BY MAL BYŤ 
PROJEKT ZRUŠENÝ?

IT projekty sa rušia z rôznych
dôvodov, i keď najčastejším je zlé plá-
novanie. Náklady prekračujú povo-
lenú 15-percentnú toleranciu, neskoro
stanovené míľniky a nízka kvalita sa
stávajú možným dôvodom na vyra-
denie, resp. zrušenie projektu.

Určiť, či váš projekt bude zrušený
na začiatku, stanovujú okolnosti, ktoré
môžeme nazývať projektové ukon-
čenie. Mohli by ste posúdiť čas a po-
volený limit nákladov, alebo zmeniť
obchodné podmienky. Napríklad: ak
má firma trvalý pokles príjmov na
základe akéhokoľvek dôvodu, môže
sa operatívne rozhodnúť zrušiť pro-
jekt, aby ušetrila peniaze. Rozhod-
nutie zrušiť projekt môže mať aj iné
príčiny, napríklad zmenila sa jeho
priorita.

Pochopiteľne, tlak na veľké, drahé
projekty, ako je implementácia ERP
alebo vyšší stupeň, vždy bude. Pro-

jekt s neadekvátnym plánovaním,
riskantným odhadom a testovaním
je určený na zánik už na začiatku.
Ak je vyradenie či zrušenie projektu
pre vás skľučujúce, môžete vytvoriť
menšie projekty, ktoré znížia nákla-
dy. Koniec koncov malé projekty sú
úspešnejšie ako jeden veľký.

AKO DOSIAHNUŤ 
ÚSPEŠNOSŤ PROJEKTU?

Organizácie by mali vytvárať alebo
aplikovať štandardné prístupy mana-
žovania projektov. Manažéri môžu
rýchlo určovať, ktorý postup pôjde
hladko a ktorý nie, ak všetky projek-
ty budú nasledovať rovnaké postupy
a prístupy a používať rovnakú metri-
ku na meranie úspešnosti projektu.
Štandardné prístupy projektového
manažmentu vytvárajú základné
pravidlá a očakávania od projektové-
ho tímu. Projektoví manažéri, funkční
(línioví) manažéri a operační pracovní-
ci by mali pracovať so zaužívaným
jazykom v projektovom manažmen-
te, ktorý zjednodušuje komunikáciu
a pomáha zabezpečiť, aby boli všetci
na jednej komunikačnej vlne.

Používanie „mišmaš“ techniky pro-
jektového manažmentu umožňuje
organizáciám merať úspešnosť pro-
jektov. Ak organizácie nemôžu merať
projekty, nemôžu určiť, ktoré postupy
a metódy fungujú a ktoré potrebujú
zlepšenie.

NAJPOUŽÍVANEJŠIE METÓDY
Ktoré sú najpoužívanejšie metódy

projektového manažmentu a ktoré
fungujú najlepšie na rozličné druhy

IT projektov? Existujú tri hlavné prí-
stupy k manažovaniu IT projektov.
Prvý je na základe tradičného projek-
tového manažmentu. Pracuje s akým-
koľvek projektom, bez ohľadu na zlo-
žitosť technológie alebo čas projek-
tovej práce. 

Druhý prístup sa volá Extrémne
programovanie. Niekedy sa uvádza
skratka XP (nesúvisí s operačným
systémom Windows). Extrémne pro-
gramovanie je prístup projektového
manažmentu na základe špecifického
softvéru. XP používa rozvinutý soft-
vérový model, ktorý zahŕňa užívateľov,
zákazníkov a programátorov v štyroch
medzistupňových fázach: plánovanie,
kódovanie, dizajn a testovanie. 

Tretí označujeme ako Scrum (hel-
ma) – je to vodca v IT projektovom
manažmente. Tento prístup, je po-
menovaný na základe terminológie
z rugby, taktiež používa medzistupne:
plánovanie, kódovanie, vykonávanie
a testovanie softvéru. Helma má svoj
vlastný žargón, ktorý má pevné pra-
vidlá stretávania, vyšších míľnikov 
a času plánovania aktivít. 

SLUŽBY PROJEKTOVÉHO
MANAŽMENTU

Niektoré spoločnosti majú služby
projektového manažmentu. Čo je ich
náplňou, a môžete si nejakú vytvoriť?
Veľa spoločností si osvojí kanceláriu
projektového manažmentu (Project
Management Office – PMO), aby cen-
tralizovala a koordinovala všetky ak-
tivity projektového manažmentu, vrá-
tane informačných technológii naprieč
spoločnosťou. PMO vytvára základné

pravidlá a očakávania, ako majú pro-
jekty viesť projektoví manažéri, pro-
jektové tímy a zúčastnené osoby. PMO
vyžaduje zmeny obsahu projektu,
vykonáva školenia, testuje softvér,
poskytuje podklady projektového
plánu a formy procesov projektovému
manažérovi a projektovému tímu, po-
máha, aby sa projekty realizovali bez
problémov a úspešne. V niektorých
organizáciách PMO stanovuje priority,
ktoré projekty sa ukončia a kedy. Ur-
čuje aj to, ktoré zdroje sú určené na
ktorý projekt.

Dobre fungujúcu PMO často vedie
skúsený projektový manažér s praxou
a zamestnáva aj podporný personál,
ktorý pomáha manažérovi riadiť a ko-
ordinovať prácu (dodržiava čas stret-
nutí, koordinuje projektovú eviden-
ciu, komunikáciu a stretnutia so zú-
častnenými osobami).

PMO môže fungovať vo vnútri ako
aj mimo oddelenia informačných
technológií. Niektoré spoločnosti ma-
jú radi jedno veľké PMO pre všetky
projekty (či už ide o zavádzanie in-
formačných technológií, výskum a vý-
voj softvéru, alebo nového produktu).
Projektoví manažéri predkladajú sprá-
vy do kancelárie projektového manaž-
mentu. Vybraní projektoví manažéri
sú časťou PMO personálu. Existujú
však aj ďalší zamestnanci, ktorých
by sme mohli označiť aj za projek-
tových manažérov nižších riadiacich
úrovni. V tomto prípade nie sú zvy-
čajne časťou personálu kancelárie PM,
pretože majú iné denné zodpoved-
nosti.

Zlá správa o kancelárii projekto-
vého manažmentu môže byť tá, že za
určitých okolností môže potlačiť vod-
covstvo projektových manažérov a ma-
nažérske štýly diktovaním metód pro-
jektového manažmentu, ktoré sa mu-
sia použiť, ako aj tvorbou špecifických
postupov na evidenčnú prácu.

Všeobecne, čím viac skúseností má
osoba ako projektový manažér, tým
viac autonómie môže očakávať ako
projektový manažér. 

CERTIFIKÁTY
Aké certifikáty sú potrebné pre pro-

jektového manažéra, a sú vôbec dôle-
žité? Ak je niekto certifikovaný v pro-
jektovom manažmente, neznamená
to, že automaticky je dobrý projektový
manažér. Ale objektívne povedané,
každý certifikát je určitou garanciou
odbornej úrovne projektového mana-
žéra. 

Možno povedať, že existujú tri hlav-
né certifikáty pre projektových ma-
nažérov: Projektový manažment pro-
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fesionál (Project Management Pro-
fessional), Certifikovaná asociácia 
v projektovom manažmente (Certified
Associate in Project Management) 
a Projekt+ profesionál (Project+ Pro-
fessional). Všetky z uvedených certi-
fikátov demonštrujú určitý stupeň skú-
seností, vzdelania a vedomostí z pro-
jektového manažmentu. Tieto tri cer-
tifikáty sú v nasledujúcom poradí dô-
ležitosti:
��Project Management Professional

(PMP). Je vydávaný Inštitútom pro-
jektového manažmentu (PMI) a po-
žaduje, aby projektoví manažéri
preukázali svoje skúsenosti z ob-
lasti projektového manažmentu 
a tiež výsledky projektov, ktoré ma-
nažovali, ako aj naučené vedomos-
tí. Tento dokument môže byť ude-
ľovaný PMI. Uchádzači o PMP mu-
sia taktiež zodpovedať na 200 otá-
zok počas štvorhodinovej skúšky.

��Certified Associate in Project Ma-
nagement (CAPM). Tento certifi-
kát je tiež od Inštitútu projektové-
ho manažmentu. Je určený pre pro-
jektových manažérov so zameraním
na menšie skúsenosti, ako sa vy-
žadujú od ich PMP kolegov. CAMP

uchádzači musia tiež preukázať
svoje skúsenosti, vzdelanie a prejsť
skúškou.

��Project + Professional. Tento cer-
tifikát je od Computing Technology
Industry Association (CompITA).
Je to rovnaká skupina, ktorá certi-
fikuje A+, Network +(siete +), Ser-
ver+, a iné profesie. Vyžaduje, aby
uchádzači prešli testom 80 otázok
so skóre 499 alebo časom lepším
ako 90 minút. Skúšky Project + ne-
majú rovnaké predskúškové od-
porúčania ako CAPM alebo PMP.
Tieto skúšky sú ideálne pre uchá-
dzačov, ktorí túžia manažovať veľké
projekty alebo postúpiť k projek-
tovému manažmentu, prípadne
pre absolventov, ktorí sa usilujú 
o kariéru v projektovom manaž-
mente. 

AKCELERAČNÉ STRATÉGIE
Povedzme, že náš biznis napredu-

je veľmi rýchlo, zatiaľ čo projekty sa
hýbu veľmi pomaly. Aké stratégie mô-
žeme použiť, aby naše projekty nabra-
li na rýchlosti?

Pomaly a rýchlo sú subjektívne ter-
míny: čo znamená pomaly vo vašej

organizácii, môže sa pokladať za ener-
gické napredovanie niekde inde. Je dô-
ležité, aký je rozumný časový rámec
na dokončenie IT projektu na základe
obsahu práce, očakávaní doručiteľnos-
ti a na základe okolností projektu.

Je možné povedať, že ak zistíte, že
váš projekt sa posúva pomaly, mu-
síte si položiť otázku: Máte informá-
cie z minulosti, ktoré môžete porov-
nať s projektovou rýchlosťou, alebo
vaším projektom, ktorého dokonče-
nie trvá dlho?

Druhá otázka znie, či vaše projekty
sú s pohyblivým alebo fixným časom
trvania. Projekty s pohyblivým časom
trvania možno ukončiť pridaním via-
cerých zdrojov na zredukovanie času
trvania projektu. Zrýchlené ukončenie
projektu však stojí náklady. Ak sa váš
projekt, napríklad testovanie softvéru,
s fixným časom trvania nachádza 
v etape dva mesiace pred uvedením
na trh, nie je veľa možností, ako zre-
dukovať líniu projektového času bez
narastajúceho rizika.

NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE
Ak chcete poslať svojho projektové-

ho manažéra na kurz projektového

manažmentu, čo by ste mali urobiť aby
ste si boli istý, že kurz bude stáť za to?

Aby ste dostali späť svoju investíciu,
najprv určite, čo chcete, aby projek-
tový manažér vedel na konci projektu.
Preverte si svoj projekt a zistite, kde
je chyba. Je váš projekt na pokraji
krachu z hľadiska časového rozvrhu,
plánovania, vykonávacej fázy alebo ko-
munikácie? Všetko? Zistením, kde váš
projekt potrebuje pomoc, poskyto-
vateľ tréningov projektového manaž-
mentu môže pomôcť vašim manažé-
rom dokončiť lepšie projekt. Je tu
množstvo rád a riešení „zo zásuvky“,
ale často na miesto jedinečného rie-
šenia pre organizáciu vám dovolí vy-
tvoriť zákaznícke riešenie s viacerými
základňami na oblasti, ktoré potrebu-
jú zlepšenie a oblasti prerušenia, ktoré
projektoví manažéri musia okamžite
zvládnuť.

(Autor je riaditeľom vzdelávania pre
projektové semináre. Napísal viacero
kníh o projektovom manažmente,
Pôsobí ako konzultant projektového
manažmentu v organizáciách, ktoré
vytvárajú projektové kancelárie, zrelé
modely a najlepšie postupy.)
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