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TÍM (TEAM)
Tím (všeobecne) je malá skupina

ľudí (cca do 10 osôb) s týmito vlast-
nosťami:
a) so spoločnou víziou a cieľmi, 
b)so spoločnými postupmi riešenia

(postupy sú prijaté všetkými, sú
prispôsobené cieľom, definované
rozdelenie úloh, spôsoby výmeny
názorov, hodnotenie), 

c) so vzájomnou zodpovednosťou
(zodpovednosť jedného za druhé-
ho vyplýva zo zodpovednosti za
spoločné ciele), 

d)s doplňujúcimi schopnosťami:
�� technické alebo funkčné schop-

nosti (profesia),
�� schopnosti riešenia problémov

a rozhodovania,
�� interpersonálne zručnosti (schop-

nosť komunikovať, prijímať kri-
tiku, rešpektovať názory dru-
hých, aktívne počúvať a pod.).

Čo je projektový tím? Aký je rozdiel medzi kmeňovým a projektovým tímom? Kedy tímy vznikajú a zanikajú
v priebehu životného cyklu projektu? Kto sú spolupracovníci projektového tímu? Čo je projektová hierarchia?
Kedy a prečo sa projektový tím stretáva? Odpovede na tieto otázky nájdete v nižšie uvedenom texte.

Tímová práca 
v projektovom 
riadení

Obr. 1: Miesto kmeňového a projektového tímu v životnom cykle projektu
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V rôznych fázach životného cyklu
projektu pracujú dva rozdielne tímy
s rozdielnymi úlohami (pozri obrá-
zok 1). Oba tímy sú dočasné. Vzni-
kajú s cieľom riešiť špecifické úlohy
a po ich vyriešení zanikajú alebo sa
transformujú.

Kmeňový tím pracuje na príprave
projektového zámeru vo fáze A – Kon-
cepcia projektu. Pri spustení projek-
tu je vymenovaný manažér projektu,
ktorý sa podieľa na zostavení projek-
tového tímu. Projektový tím vzniká
na začiatku fázy B – Vývoj projektu
a zaniká na konci fázy D – Zakončenie
projektu.

KMEŇOVÝ TÍM 
Kmeňový tím (niekedy označovaný

ako návrhový tím) sa skladá z pra-
covníkov, ktorí sa podieľajú na for-
mulácii požiadaviek, cieľov, stratégie
a variantov riešenia projektového
zámeru. Kmeňový tím je dočasný tím,
ktorý vytvára projektové zámery a na-
pĺňa zásobník (databázu) projekto-
vých zámerov. 

Riadi ho zvyčajne člen vrcholového
manažmentu, poverený dozorom nad
projektmi a vyberá si doň ďalších čle-
nov vrcholového manažmentu, členov
expertného tímu a zvyčajne tiež pred-

pokladaného manažéra daného pro-
jektu. Niektorí členovia kmeňového
tímu sa často zapájajú aj do nasledu-
júcich projektových etáp v prípade, že
projektový zámer bol schválený a pro-
jekt spustený.

Manažér projektu sa ustanovuje 
a projektový tím sa zostavuje až na
začiatku fázy B – Vývoj projektu (de-
tailné plánovanie).

PROJEKTOVÝ TÍM
Projektový tím je dočasný tím zlo-

žený z rozličných špecialistov rozlič-
nej kvalifikácie s cieľom riešiť úlohy
projektu. Na čelo tímu je menovaný
manažér projektu. Projektový tím sa
skladá z pracovníkov, ktorí sú orga-
nizačne podriadení manažérovi pro-
jektu. To znamená, že manažér pro-
jektu im môže zadávať projektové úlo-
hy alebo balíky úloh bez toho, aby
musel o ich uvoľnenie žiadať iných
manažérov (líniových).

Manažér projektu je vyberaný
vrcholovým manažmentom podniku
a jeho úlohou je byť vedúcim, plá-
novačom, organizátorom, koordiná-
torom prác v tíme, kontrolórom a vy-
jednávačom v jednej osobe. Manažér
projektu je vymenovaný a projektový
tím zostavený iba vtedy, ak bol pro-

jektový zámer schválený a projekt
bol spustený.

Pri výbere konkrétnych pracovní-
kov, bude ďalej záležať na tom, či:
��budú priamo podriadení manažé-

rovi projektu alebo líniovému ma-
nažérovi (podľa toho budú zaradení
medzi členov projektového tímu
alebo do skupiny spolupracovní-
kov),

��budú na projekte pracovať na plný
úväzok, alebo budú mať aj iné úlohy
(to bude mať vplyv na časový fond),

��budú na projekte pracovať trvale
(od začiatku do konca), alebo len
dočasne, iba na špeciálnych úlo-
hách projektu. (3)
Všetkých pracovníkov vyčlene-

ných na realizáciu projektu možno

podľa (2,11) zaradiť do rozličných
skupín. Pre manažéra projektu z to-
ho vyplýva aj potreba voliť odlišné
prístupy k pracovníkom jednotli-
vých skupín. V tabuľke 1 upravenej
podľa (11) sú v prehľadnej forme
uvedené základné skupiny pracov-
níkov a spolupracovníkov podieľajú-
cich sa na realizácii projektu.

Jadro tímu tvoria stáli členovia
projektového tímu, ktorí sú priamo
podriadení iba manažérovi projektu
a na projekte pracujú po celý čas tr-
vania projektu.

Dôležitým aspektom je veľkosť tí-
mu. Projektový tím (chápané v zmysle
stálych členov projektového tímu) by
mal byť relatívne malý, aby sa umož-
nila efektívna komunikácia. Podľa (9)
je odporúčaná veľkosť tímu od 5 čle-
nov do maximálne 12 členov, pričom
za nepísaný optimálny počet sa po-
kladá 7-členný projektový tím.

PROJEKTOVÁ HIERARCHIA
Projektová hierarchia je pojem

vyjadrujúci postavenie jednotlivých
pracovníkov v projektovej organizá-
cii. Realizácia projektov vyžaduje
spoluúčasť manažérov rôzneho pro-
fesijného zamerania, ktorí musia byť
vhodne zaradení do jednotlivých,
hierarchicky usporiadaných pozícií.
Projektová hierarchia tak vytvára
základné organizačné predpoklady
na to, aby sa dosiahli stanovené ciele
projektu. (1, 2)

Tab. 1: Zapojenie pracovníkov do projektu

Čas trvania priradenia 
k projektu

Podriadenosť 
manažérovi projektu

Pracuje na projekte, ale je
podriadený inému manažérovi

Od spustenia projektu 
po zakončenie

Pracuje iba na
projekte

Plní aj iné 
úlohy *)

Pracuje iba na
projekte

Plní aj iné 
úlohy 

PT PT S S

PT PT S SIba na časť času trvania projektu

Poznámka: 
S – spolupracovník,
PT – člen projektového tímu,

*) – časť pracovného úväzku je podriadený 
inému manažérovi.

Obr. 2: Projektová hierarchia

Dozor projektu
(napr. člen vrcholového manažmentu podniku)

Manažér projektu PROJEKTOVÝ TÍM

Manažér projektovej skupiny 1 Manažér technického zabezpečenia Manažér projektovej skupiny n

Členovia projektovej skupiny 1 Členovia technického zabezpečenia Členovia projektovej skupiny n

Expertný tím

Zadávateľ projektu 
(napr. vrcholový manažment podniku)

Pre potreby tohto textu sme použili nasledujúce
pojmy:
�� Kmeňový tím (niekedy tiež návrhový tím) je

dočasný tím zostavený s cieľom vytvoriť pro-
jektový zámer.

�� Projektový tím je dočasný tím zostavený s cie-
ľom realizovať projekt. Projektový tím tvoria
pracovníci, ktorí sú podriadení manažérovi
projektu. Niektorí členovia projektového tímu
sa môžu podieľať aj na plnení iných úloh a pra-
covať časť pracovného úväzku aj v podria-
denosti iného (líniového) manažéra.

�� Spolupracovníci (niekedy tiež podporný tím)
sú pracovníci podriadení inému (líniovému)
manažérovi, no svojou pracovnou činnosťou
sa podieľajú aj na plnení projektových úloh
(napr. obsluha špecializovaných strojov a za-
riadení)
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DOZOR PROJEKTU 
Dozor projektu je osoba alebo

skupina ľudí, ktorí majú dohľad nad
projektom. Títo ľudia musia mať od-
borné vedomosti a právomoci roz-
hodovať o hlavných (strategických)
záležitostiach, ktoré súvisia s projek-
tovou činnosťou.

Dozor projektu vykonáva zvyčaj-
ne niektorý z členov vrcholového
manažmentu, ktorý zodpovedá za
projekt a býva jeho hlavným koordi-
nátorom. Dozor projektu musí plniť
spravidla tieto hlavné úlohy:
��definovať stratégiu, ktorá vedie k do-

siahnutiu stanovených cieľov pro-
jektu,

��určovať priority,
��delegovať právomoc,
�� sledovať postup prác na projekte,
�� rozhodovať o alokácii dôležitých

zdrojov,
��poskytovať podporu manažérovi

projektu,
��presadzovať zámery projektu vo

vrcholovom vedení podniku (zabez-
pečovať podporu),

��prípadne poskytovať rady neskú-
senému manažérovi projektu. 
Dozor projektu môže mať súčasne

na starosti niekoľko rôznych projektov.
Medzi jeho povinnosti patrí aj ich
koordinácia a vytváranie komuniká-
cie medzi manažérmi jednotlivých

projektov a vrcholovým manažmen-
tom. Poskytuje potrebné rady mana-
žérom projektu, rozhoduje o záleži-
tostiach, ktoré sú mimo ich právo-
moci a zabezpečuje špecifické po-
žiadavky smerujúce do iných oblas-
tí. (1)

EXPERTNÝ TÍM
Expertný tím je kontrolná komisia

(hodnotiaca komisia). Je poradným
orgánom vrcholového manažmentu,
ktorý vyhodnocuje efektívnosť vy-
užívania disponibilných zdrojov na
dosiahnutie stanovených cieľov za
predpokladu rešpektovania definova-
nej stratégie. Expertný tím sleduje aj
účinky zavádzania projektu. (1)

MANAŽÉR PROJEKTU
Manažér projektu je vedúci pro-

jektového tímu zodpovedný za plá-
novanie, organizovanie, koordinova-
nie, vedenie, monitoring a kontrolu
priebehu projektových prác. Jeho hlav-
nou úlohou je riadiť a kontrolovať
práce a nie ich vykonávať. Za mana-
žéra projektu sa odporúča menovať
takého pracovníka, ktorý už bol v mi-
nulosti členom projektového tímu.

Manažér projektu je často zodpo-
vedný za výber pracovníkov do pro-
jektového tímu. Pri tomto výbere musí
často konzultovať s vrcholovým ale-
bo stredným manažmentom podniku.
V prípade, že projekt obsahuje via-
cero čiastkových podprojektov, od-
porúča sa, aby za každý podprojekt
zodpovedal relatívne samostatný ma-
nažér projektovej skupiny, ktorý

bude podriadený manažérovi projek-
tu. Manažér projektu zodpovedá za
projekt ako celok.

Manažér projektu zodpovedá za:
��plánovanie a riadenie realizácie im-

plementačných plánov (časové plá-
ny, plány zdrojov a nákladov, zod-
povedností a právomocí),

�� identifikáciu odchýlok od plánov,
��poskytovanie informácií o priebe-

hu realizácie projektu,
�� formulovanie a predkladanie po-

žiadaviek, ktoré sú nad rámec jeho
právomocí,

�� vybavovanie pracovných nárokov
a pracovných problémov členov pro-
jektového tímu,

�� sledovanie a vyhodnocovanie vy-
naložených nákladov vzhľadom
na daný rozpočet,

�� vytváranie potrebných pracov-
ných kontaktov na všetkých úrov-
niach riadenia,

��motiváciu a rozvoj tímu. 
Medzi najdôležitejšie úlohy, ktoré

musí manažér projektu riešiť pri spus-
tení projektu, patrí stanovenie požado-
vaného počtu a požadovaných odbor-
ností členov projektového tímu. (3)

ČLENOVIA PROJEKTOVÉHO
TÍMU

Členovia projektové tímu sa do
tímu vyberajú a ich účasť v tíme je
dobrovoľná. Jednotlivých členov zvy-
čajne vyberá manažér projektu spo-
ločne s dozorom projektu. Pri zosta-
vovaní projektového tímu treba naj-
skôr uvážlivo identifikovať potrebné
vedomosti a schopnosti a až potom

Manažment tímov

14 eFOCUS 2/2007

Obr. 3: Hlavné roly manažéra projektu
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hľadať pracovníkov, ktorí tieto požia-
davky spĺňajú.

Pri výbere pracovníkov do projek-
tového tímu sa má podľa normy (4)
definovať potrebná kompetentnosť v
zmysle ich vzdelania, prípravy, skú-
seností a zručností. Ďalej sa majú
zvažovať osobné vlastnosti. Osobit-
ná pozornosť sa má venovať požia-
davkám na kompetentnosť kľúčo-
vých pracovníkov. Požadované kom-
petencie členov projektového tímu
možno podľa (5, 6) zhrnúť do nasle-
dujúcich oblastí:
a) odborné kompetencie:
��odborné skúsenosti z vlastného

odboru,
�� analytické myslenie,
��poznatky o potrebách zákazníka,
��poznatky z projektového riade-

nia,
�� schopnosť pracovať s informá-

ciami (zber, aktualizácia, využi-
tie...),

�� schopnosť prezentovať „výstupy“
rôzneho charakteru,

b)sociálne kompetencie:
�� empatia,
�� schopnosť začleniť sa do tímu,
��komunikačné zručnosti (otvo-

rená komunikácia, pozitívna
formulácia, dobrá technika kla-
denia otázok, zreteľné vyjadro-
vanie, aktívne počúvanie...),

c) osobnostné kompetencie:
��morálne črty (sebaovládanie,

čestnosť, zdvorilosť, nadšenie pre
vec, trpezlivosť, objektívnosť...),

�� intelektuálne črty (múdrosť,
kreativita, inteligencia...).

Na nábor kompetentných pracov-
níkov má byť dostatok času, najmä
ak sa očakávajú ťažkosti. Výber pra-
covníkov sa má vykonávať na zákla-
de opisu práce alebo úloh a má sa
brať do úvahy ich kompetentnosť a
referencie z predchádzajúcich čin-
ností. (4)

PORADY PROJEKTOVÉHO TÍMU
V priebehu riešenia projektu sa

projektový tím stretáva na poradách

(meetings) s rôznym obsahovým za-
meraním. Tieto porady možno podľa
(12) rozdeliť do troch skupín (obrá-
zok 4).

Úvodná porada (Kick-off meeting)
Úvodná porada začína fázu B 

– Vývoj projektu (detailné plánova-
nie). Ide o úvodné zasadnutie celého
projektového tímu po spustení pro-
jektu. Využíva sa tiež na vzájomné
zoznámenie členov projektového tímu.

Primárny cieľ: Jednotné vnímanie
projektu.

Sekundárny cieľ: Presvedčenie čle-
nov projektového tímu o výhodách
vzájomnej spolupráce, tímového sprá-
vania sa a dodržiavania pravidiel tí-
movej práce.

Priebežné porady (Status meetings)
Priebežné porady predstavujú plá-

nované aj mimoriadne stretnutia
projektového tímu vo fázach B, C, D
– od detailného plánovania až po za-
končenie projektu. Podľa obsahové-
ho zamerania sa tieto porady môžu
deliť na:
��pravidelné porady projektového

tímu (Regular meetings),
��hodnotiace porady projektového

tímu (Result-driven meetings),
��mimoriadne porady projektového

tímu (Even-driven meetings).

Záverečná porada (Close-out meeting)
Záverečná porada je záverečným

stretnutím projektového tímu na
záver fázy D – Zakončenie projektu.
Je to udalosť, ktorá oficiálne ukon-
čuje prácu projektového tímu.

Primárny cieľ: Komplexné posúde-
nie a vyhodnotenie všetkých podstat-
ných aspektov projektu.

Sekundárny cieľ: Morálne a finan-
čné ohodnotenie práce členov pro-
jektového tímu. Vytýčenie ďalšej per-
spektívy.

Oficiálne ukončenie projektu sa vy-
užíva na:
�� vytvorenie štandardov a kritérií pre

ďalšie projekty,
��prezentovanie výsledkov „plán – rea-

lita“,
��prezentovanie výsledkov rizík,
�� vyhodnotenie a uchovanie skúse-

ností a vedomostí členov projek-
tového tímu (budovanie inštitucio-
nálnej pamäti) pre nasledujúce
projekty,

�� výsledky tímovej práce, konštruk-
tívny pohľad na nedostatky, vy-
zdvihnutie kladov, ocenenie jed-
notlivých členov tímu, odovzda-
nie odmien,

�� záverečná neformálna spoločenská
akcia. 
Každý projekt sleduje vlastné oso-

bitné ciele, ktoré sú však bez projek-
tového tímu nerealizovateľné. Ľudia
zohrávajú v projektovom riadení veľ-
mi dôležitú úlohu. Oni sú strojcami
úspechu a pracovného výkonu, ale aj
konfliktov a sporov. Túto skutočnosť
si čoraz viac uvedomujú medziná-
rodné projektové asociácie aj vzdelá-
vacie a konzultačné firmy na Sloven-
sku, ktoré v súčasnosti venujú veľkú
pozornosť aj rozvoju tzv. „mäkkých“
zručností odborníkov na projektové
riadenie.

Obr. 4: Porady projektového tímu
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Anglický pojem project manager sa zvyčajne
prekladá ako projektový manažér, manažér pro-
jektu, projektový vedúci, hlavný vedúci projektu
a pod. Pre potreby tohto článku sa používa
pojem manažér projektu v zmysle vedúci projek-
tového tímu.

ROZHODNUTIE 
O SCHVÁLENÍ PROJEKTU

priebežné porady 
Status meetings

záverečná porada
Close-out meeting
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��

úvodná porada
Kick-off meeting
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