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Pri rozsiahlych projektoch je vhodné vyčleniť
samostatných pracovníkov, ktorí budú zabezpe-
čovať informačnú podporu projektu a projektového
tímu. Avšak predpokladom efektívneho využitia
moderných informačných technológií je potreba
ovládania užívateľskej úrovne používaných soft-
vérových štandardov všetkými účastníkmi projek-
tu.

SOFTVÉROVÁ PODPORA PLÁNOVANIA 
A RIADENIA PROJEKTOV

Pre efektívnu prácu manažéra projektu pri
návrhu, realizácii a najmä pri operatívnom riadení
projektu je uplatnenie informačných technológií
významnou pomocou. Na podporu uvedených čin-
ností sa vyvinulo a využíva viacero programových
prostriedkov. Tieto prostriedky podporujú detailné
plánovanie projektu, jeho rôzne úpravy, bilancovanie
zdrojov z hľadiska ich efektívneho využitia a ďalšie
procesy v projekte.

POŽIADAVKY NA SOFTVÉR PRE
PLÁNOVANIE A RIADENIA PROJEKTU

Medzi najčastejšie požiadavky podľa (1,4), klade-
né na programové vybavenie výpočtovej techniky
patrí:
��užívateľský komfort a jednoduchosť obsluhy 

a zvládnutia,
�� jednoduchosť vkladania vstupných údajov,
��kvalitné grafické výstupy pre možnosť ich pre-

zentácie,
�� voľba rôznych druhov zobrazení, grafov a formá-

tov pre zostavovanie správ,
�� široké spektrum matematických, štatistických

a iných funkcií,
��kompatibilita s textovými editormi,
�� zostavovanie časových plánov,
�� zostavovanie histogramov zdrojov,
�� zostavovanie kalkulácií, rozpočtov a modelovanie

peňažných tokov,

��práca s databázami a prognózovanie,
��úlohy multiprojektového plánovania,
��optimalizácia investičného portfólia viacerých

projektov,
�� viackriteriálne rozhodovanie a iné. 

Od programového vybavenia sa podľa (4) očakáva,
že umožní riešenie nasledujúcich úloh:
��podpora návrhu so štrukturalizáciou projektu

(WBS),
�� zadanie činností a etáp
��prepojenie závislosti činností,
��možnosť voľby termínu začatia, prípadne ukon-

čenia projektu,
�� časový prepočet trvania projektu (CPM, PERT 

a pod.),
��pripojenie zdrojov k činnostiam a ich nákladové

ocenenie,
��bilancovanie a „optimalizáciu“ zdrojov,
�� vytvorenie základného „porovnávacieho“ plánu

(baseline),
��pri realizácii projektu umožňuje podchytenie

skutočnej realizácie činností, teda skutočný čas
realizácie a skutočné náklady,

��umožňuje porovnanie schváleného plánu a od-
chýlok metódou „Earned Value“,

��poskytuje informácie o predpokladaných nákla-
doch času a ukončenia projektu. 

ČLENENIE SOFTVÉRU NA PLÁNOVANIE 
A RIADENIE PROJEKTU

Veľký počet nástrojov na podporu plánovania 
a riadenia projektu možno podľa (4) rozčleniť do
nasledujúcich skupín:
1. Skupina určená prevažne pre manažéra projektu,

prípadne pre projektový tím. Je charakteristická
vlastnou databázou a možnosťou práce na štan-
dardnom počítači. Ako predstaviteľov tejto sku-
piny možno uviesť Supertrack, Superproject,
Microsoft Project.

2. Skupina komplexnejších systémov, ktorá má roz-

šírené možnosti, predovšetkým možnosťou práce
nad štandardnými databázami – Oracle, DBA 
a ďalšie. To umožňuje prepojenie na podstatne
širší okruh informácií podniku. Medzi typických
predstaviteľov tejto skupiny patria Artemis, Pri-
mavera.

3. Skupina nástrojov, ktorá projekty integruje do
celého informačného systému organizácie.
Typickým predstaviteľom je systém podpory
projektov v module PS v systéme SAP R/3.

4. Skupina nástrojov, ktorá softvérovú podporu
realizuje na internete. V tomto prípade nie je po-
trebné programový systém kupovať, ale je „zapo-
žičaný“ na riadenie projektu užívateľovi. 
Voľba konkrétneho softvérového produktu vždy

závisí od viacerých aspektov. Medzi hlavné rozhod-
ne patria softvérové štandardy používané v podni-
kových sieťach a rozsah projektu.

MISROSOFT PROJECT
Aplikácia Microsoft (MS) Project je jedným zo

softvérových produktov, ktoré dokážu efektívne
podporiť procesy plánovania a riadenia projekto-
vých prác, efektívnu komunikáciu v tíme a využí-
vajú všeobecne známe prostredie produktov Micro-
soft Office.

Na efektívne využitie softvérového nástroja na
podporu projektového riadenia treba, aby obsluha
(pracovník) zvládla tzv. užívateľskú bázu. To zna-
mená, že pracovník musí dosiahnuť požadovanú
úroveň všeobecných vedomosti o projektom ria-
dení a požadovanú mieru zručností pri ovládaní
vlastného softvéru tak, aby dokázal využiť jeho mož-
nosti.

Pre rôzne veľkých užívateľov sa ponúkajú rôz-
ne konfigurácie softvérových nástrojov na podpo-
ru projektového riadenia takto:
a) pre jednotlivca: Project Standard,
b)pre malé tímy: Project Standard, Windows Sha-

rePoint Services,

Použitie výpočtovej techniky a špecializovaného softvéru sa stáva nevyhnutnou súčasťou práce
manažéra projektu, členov projektového tímu, ale aj ostatných zainteresovaných osôb. Moderné 
informačné technológie umožňujú rýchlu výmenu údajov a informácií, tvorbu štandardizovanej 
projektovej dokumentácie, archiváciu a zdieľanie predchádzajúcich vedomostí. Z hľadiska projektového
riadenia podporujú a uľahčujú najmä plánovanie a sledovanie projektových činností z hľadiska času,
vyčlenených ľudských a materiálových zdrojov, použitých finančných prostriedkov, riešenia problematiky
multitaskingu a pod. Nezastupiteľnú úlohu zohrávajú pri simulovaní rizikových faktorov v projekte 
a ich vplyvu na priebeh projektových prác a úspešnosť projektu.
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c) pre podnik: Project Professional + Project Server,
Project Web Access, Windows SharePoint Services.

APLIKÁCIA PRE JEDNOTLIVCA
Pre jednotlivca je určená verzia MS Project Stan-

dard, ktorá poskytuje všetky nástroje na tvorbu a sle-
dovanie projektov až po vytváranie správ o stave 
a priebehu projektu. Prostredníctvom tejto verzie
tiež možno rozosielať úlohy ako e-mailové správy
zdrojom (realizátorom projektu). Tie sa môžu na-
príklad zaradiť do zoznamu úloh aplikácie Micro-
soft Outlook. Zdroje však nemajú efektívny nástroj
na sledovanie svojich úloh a na prácu s nimi.

APLIKÁCIA PRE MALÉ TÍMY
Toto riešenie v porovnaní s predchádzajúcim po-

núka jednotné úložné miesto pre všetky projekty
a ďalšie vlastnosti, ktoré ponúka Project Server.
Medzi ne patrí efektívna komunikácia so zdrojmi,
lepšia možnosť sledovania úloh a projektov, nástro-
je pre správy o stave a iné. 

APLIKÁCIA PRE PODNIKY
Toto riešenie je určené pre veľké organizácie,

ktoré požadujú jednotné úložné miesto zdrojov 
a projektov a možnosť centralizovaného spravovania. 

Toto riešenie ponúka aj efektívne nástroje na
analýzu projektov a zdrojov, nástroje na modelo-
vanie projektov, alebo možnosť sledovania rôz-
nych aspektov projektov vedením firmy.

Komplexné riešenie riadenia projektov v pod-
niku (Enterprise Project Management) podľa (1,5)
integruje produkty firmy Microsoft, poskytuje kom-
plexné služby všetkým osobám zainteresovaným
na projekte a nevyžaduje žiadne iné nadstavby. 

Riešenie je určené pre veľkých zákazníkov
(podniky), ktorých požiadavky na plánovanie a ria-
denie možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:Obr. 1: Užívateľská báza

Miera zručností 
ovládania softvéru

Miera všeobecných vedomostí 
riadenia projektu
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��desiatky súbežných projektov,
��desiatky či stovky zdrojov uložených na serveri,
��práca s projektovým tímom,
�� analýza a modelovanie portfólia,
�� integrácia s Outlook kalendárom a úlohami a iné.

SOFTVÉROVÁ PODPORA ANALÝZY RIZÍK
Každý projekt je spojený s rizikom. Analýza a hod-

notenie rizík sú procedúry, ktoré slúžia pre potreby
plánovania a riadenia a tvoria podklady pre rozho-
dovací proces. Hodnotenie rizík možno vykonať
iba na základe hodnoverných vstupných údajov.

Vhodnou metódou na ohodnotenie rizika pred
začatím projektu je metóda ScenGen (program Sce-
nario Generator). Tá umožňuje veľmi jednoducho
vyhodnotiť súbehy rizikových javov. Hlavným ná-
strojom na optimalizáciu projektu a riadenie rizík
je však simulácia.

SIMULÁCIA RIZÍK
Simulácia je podporný nástroj, ktorý umožňuje

testovať efekty rôznych rozhodnutí na simulač-
nom modeli. (4)

Simulácia umožňuje v značnej miere znižovať
riziko tým, že dáva možnosť v predstihu si „prehrať“
správanie sa systému po realizácii opatrení (apli-
kovaní zmeny), pozrieť sa do budúcnosti a v pred-
stihu odstrániť prípadné problémy.

Základný princíp simulácie spočíva v zjedno-

dušenej reprezentácii reálneho systému vytvore-
ním simulačného modulu, ktorý popisuje len tie
vlastnosti reálneho systému, ktoré požadujeme si-
mulovať. Po verifikácii a overení validity simulačné-
ho modelu možno realizovať súbor simulačných
experimentov. Na základe výsledkov týchto simulač-
ných experimentov možno navrhnúť rôzne vylepše-
nia simulovaného systému (variantné riešenia) a ove-
riť ich vplyv na modelovaný systém. Výsledky týchto
experimentov sa spätne aplikujú na reálny systém
s cieľom zlepšiť jeho vlastnosti (a predísť riziku).

PREČO SIMULOVAŤ?
Existuje viacero dôvodov, prečo je výhodnejšie

dať simulácii prednosť pred získavaním skúseností
experimentovaním v reálnom živote. Simulácia:
�� je lacnejšia,
�� rýchlejšia (simulovaný čas môže plynúť oveľa

rýchlejšie ako reálny čas),
��možno simulovať veľmi široké množstvo va-

riantov,
�� je bezpečná (dajú sa simulovať aj katastrofické

varianty),
��možno analyzovať aj plánované systémy, ktoré

ešte neexistujú.

SOFTVÉR NA SIMULÁCIU RIZÍK
V súčasnosti existuje na trhu široká škála simu-

lačných prostriedkov na simulovanie rizík rôzne-
ho charakteru. Osobitne na podporu projektového
riadenia vzniklo viacero špecializovaných progra-
mov. Z tohto množstva možno spomenúť napr. PMF
– Project Management Forecast (firmy TIMING
Praha). Využíva sa najmä na simuláciu a optimali-
záciu rámcových projektových plánov. Tento pro-
dukt využíva metódu neurónových sietí. 

Medzi ďalšie programy, ktoré sa zaoberajú hodno-
tením rizík v projektovom riadení, priemysle a život-
nom prostredí, patria napríklad RMPlanner (ABS
Group Inc.), HazardReview (ABS Group Inc.), Risk
Radar (American Systems Corporation), FaultrEASE
(Arthur D. Little, Inc.), Cegis FaultrEASE (Arthur
D. Little, Inc.), AgRisk (Ohio State University),
SiteSafe (BMS Solutions Pty Ltd), BOSS (BOSS In-
ternational), DNV Risk Management Software,
EquIS – Environmental Quality Information Sys-

tem (USA, UK, Austrálie), RBCA (Groundwater-
services Inc.), MARS 1 (Holandsko, Kanada), ISEC
(ISEC Inc.), LABTECH (LABTECH Ltd.), HACCP
(M-Tech International, Inc.), HAZMAN (PLG Inc.),
RISKMAN (PLG Inc.), PSM (Primatech Inc.), RAC
(US Dept. Of Defense), PRISM (US Dept. of Defence),
HIRApac (Risiko Pty Ltd.), RiskAdvisory (RiskAd-
visory Software Inc.), PHA-Pro (Riska, Reliability,
and Safety Engineering Inc.), RiskTrak a RiskManage
(Risk Services and Technology), RiskwarePro
(Sekmart Ltd.), Risk Monitor (Lawrence Liver-
moore Lab.), DDMT (RMRI Ltd.), POTW (Sabre
Systems Inc.), CHAMPS (SPS Ltd.), SAPHIRE (US
INEL), SCIENTECH (SCIENTECH Inc.), CERT a OC-
TAVE (Carnegie Mellon University), SSESCO
(SSESCO Inc.), SRI (Subterranean Research Inc.),
FRAC-EXPLORE (US Dept. of Energy), GEMS 
a UCSS (US EPA), SADA (University of Tennessee)
a iné.

Obr. 4: Architektúra Enterprise Project Management
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Obr. 3: Architektúra využitia aplikácie 
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