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Spúšťačov zmeny je veľa. Svet oko-
lo sa mení neustále. V súčasnosti väč-
šinu nášho manažérskeho úsilia ve-
nujeme práve prispôsobeniu sa zme-
nám vôkol. Kto sa dokáže rýchlejšie
a pružnejšie prispôsobiť, pokladá sa
za víťaza tejto hry, ktorá sa hrá bez
ohľadu na našu vôľu.

S veľkou zmenou vždy nevyhnutne
súvisí komplexnosť a riziko a zvyčajne
aj mnoho vzájomných závislostí a sú-
vislostí, ktoré treba riadiť a konflikty
priorít, ktoré treba riešiť. Programový
a projektový manažment je štruktú-
rovaný rámec, ktorý pomáha realizo-
vať takúto zmenu.

RIADENIE ZMIEN
Proces zmeny sa typicky začína stra-

tegickou iniciatívou alebo politikou,
v ktorej sú definované požadované
výsledky. Tieto výsledky formulujú
víziu jedného alebo viacerých projek-
tov a programov. Každý program musí
sledovať svoju víziu!

Program manažment je o riadení
neistôt. Často obsahuje zmeny v kul-
túre, štýle a osobnosti organizácie, 
a v takom prípade musí byť zohľad-
nený tiež ľudský faktor. Kým projekty

sú dobre definované časti s určeným
výstupom, prostredie programu je
determinované a definované oveľa
menej. Projektový manažment (sústre-
ďujúci sa na výstupy) a programový
manažment (sústreďujúci sa na vý-
sledky) sú komplementárne. 

Projektom teda riadime partikulár-
nu zmenu vo forme žiadaných pro-
duktov alebo služieb, ktorých výsled-
kom je nová vlastnosť. Programom
riadime komplexnú zmenu vo forme
žiadaných prínosov, ktorých výsled-
kom je nová schopnosť. Je zrejmé,
že nová schopnosť (organizácie) sa
skladá z niekoľkých nových vlastnos-
tí (organizácie).

PROJEKTOVÉ RIADENIE
Koncept projektového manažmentu

nie je nový, pochádza zo šesťdesia-
tych rokov a bol aplikovaný najmä
na plánovanie práce a infraštruktúru.
Až v deväťdesiatych rokoch sa postup-
ne aplikoval procesný prístup v pro-
jektovom riadení.

Projektová organizácia je vždy do-
časná, je vytvorená počas trvania
projektu, čím sa líši od líniového
manažmentu, ktorý je permanentný
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Je úlohou manažmentu neustále sa usilovať o zmenu. Vždy je čo zlepšovať a uspokojenie sa so stavom
vedie k postupnému úpadku. Zabehané postupy zrejme zvládne aj stredný manažment a najvyšší
manažment organizácie primárne plánuje a realizuje zmeny. Ak to top manažér nerobí, je zbytočný.
Zmeny sa spravidla realizujú projektom. V prostredí zložitých a komplexných zmien aj niekoľkými
projektmi rôzneho rozsahu, pretože niet úspechu bez zmeny a niet kvalitatívnej zmeny bez riadeného
projektu.
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Obr. 1: Spúšťače zmeny a ich dopad na organizáciu

Adaptácia na zmenu na trhu Nové podmienky, napr. eEurope+

Zmenená alebo nová stratégická
iniciatíva či politika Oblasti zasiahnuté zmenou:

Vzťahy so zákazníkmi
Vzťahy s verejnosťou
Vzťahy s dodávateľmi

Štýl práce
Kultúra

Business procesy
Roly a zodpovednosti

IT systémy
Ponuka služieb

Zmena v ekonomickom 
prostredí, napr. euro

Náhodná udalosť, napr. povodeň,
požiar, teroristický útok, ...

Zvýšenie úrovne kvality 
produktov a služieb

Nové príležitosti po zlúčení 
alebo akvizícii

Vývoj v dôsledku globalizácie

Vývoj v oblasti technológií
Požiadavky na súlad 

s legislatívou alebo štandardmi

Potreba zvýšenia 
konkurencieschopnosti

Tab. 1: 8 procesov a 8 komponentov metodiky postavenej na PRINCE2

Procesy:

Riadenie projektu

Plánovanie

Komponenty:

Business case

Naštartovanie projektu

Organizácia

Spustenie projektu

Plány

Riadenie dodávky produktu

Audit

Riadenie etáp

Riadenie rizík

Riadenie prechodu etáp

Riadenie kvality

Uzavretie projektu

Riadenie konfigurácií

Riadenie zmien
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a zodpovedá za základné aktivity
organizácie. Projekt je vždy dočasná
organizácia s vopred definovaným
výstupom, so špecifikovaným Busi-
ness case a ukončuje ho nejaký vý-
sledok. Na začiatku projektu je defi-
novaný sponzor a projektový mana-
žér. Výstupom projektu je produkt
alebo služba, ktorá sa má dodať.

Proces prechodu ku zmene musí
prebiehať na pozadí rutinných pre-
vádzkových (business-as-usual) akti-
vít. Tento faktor je tiež jedným z naj-
viac podceňovaných problémov pri
riadení projektov. Projekty sú orga-
nizáciou práce v paralelných štruk-
túrach voči bežným prevádzkovým.
Projektový manažér a líniový mana-
žér majú vlastné nástroje a rozpočty,
ale spravidla zdieľajú tie isté tech-
nické a ľudské zdroje. Tento tradičný
konflikt priorít možno riešiť iba za
jasných a vopred definovaných pra-

vidiel. Žiadny projekt nesmie primár-
ne ohroziť alebo obmedziť základné
biznis aktivity organizácie, avšak k ur-
čitým prispôsobeniam sa potrebám
projektu musí vždy prísť.

Business procesy
V záujme manažovania projektu je

múdre chápať projekt ako proces. Pro-
ces predstavuje logicky ucelenú oblasť
činností. Proces predstavuje pohľad,
ktorý poskytuje informáciu, akým spô-
sobom sa organizuje činnosť medzi
podprocesmi. Procesný prístup v sú-
časnosti akceptujú všetky významné
metodiky.

Proces sa modeluje vo forme dia-
gramu, popisných textov k procesu 
a k jeho okoliu. Diagram okolia pro-
cesu obsahuje viacero elementov 
– samotný proces, podprocesy, ktoré
hierarchicky patria k procesu, ale
môžu patriť aj k iným procesom, 

a iné procesy.
Súčasťou vypracovania internej

projektovej metodiky by mala teda
rozhodne byť aj procesná analýza 
a spracovanie udržiavateľných pro-
cesných modelov s popisom aktivít,
rolí a zodpovedností.

Dôležitou vecou, ktorú si hneď
všimneme je, že PRINCE2 je založená
na rýdzo životnom cykle projektu, 
s ktorým je spätých šesť z ôsmich pro-
cesov. Zvyšné dva (plánovanie a ria-
denie projektu) sú priebežné procesy.
Každý z procesov má svoje podpro-
cesy, dovedna ich je 45.

Zaujímavé tiež je, že metodika ro-
zoznáva až štyri paralelné úrovne ria-
denia a tiež zavádza niekoľko rolí do
riadenia projektu. Projekt je riadený
priebežnými procesmi a opakovanými
procesmi v rámci tzv. etáp. Tých mô-
že byť niekoľko a navzájom na seba
nadväzujú.

Komponenty
Existencia Business case je hlavnou

riadiacou podmienkou projektu. Bu-
siness case potvrdzuje projektový vý-
bor ešte pre začatím projektu a výbor
takisto potvrdzuje každé dôležité roz-
hodnutie počas projektu. Projekt by
sa mal zastaviť, ak sa uskutočniteľ-
nosť Business case z nejakého dôvo-
du stratí.

Projekt poskytuje štruktúru tímu
projektového riadenia a definuje zod-
povednosti a vzťahy všetkých rolí
zapojených do projektu. Podľa roz-
sahu a zložitosti projektu môžu byť
tieto úlohy spájané alebo zdieľané.

Metodika ponúka skupinu úrovní

plánovania, ktoré môžu byť prispô-
sobené rozsahu a potrebám projektu,
a tak priblížiť základné plánovanie
skôr k produktu než k aktivitám.
Používa sa rôzny prístup plánovania,
kde základnými prvkami sú produkty,
ktoré sa majú vytvoriť. Pri produkto-
vo orientovanom plánovaní sa použí-
vajú techniky ako štrukturálna de-
kompozícia produktov, diagramy toku
(závislostí) produktov a opisy pro-
duktov.

Audit je súbor kontrol, ktorý uľah-
čuje tvorbu kľúčových rozhodnutí
dovoľujúcich organizácií zistiť hrozia-
ce problémy a prijať rozhodnutie pre
daný problém. Základom je koncept
nazývaný „riadenie výnimkou“, t. j. ak
je schválený plán, tak manažér ho
nechá bežať a zasahuje až keď sa pred-
pokladá smerovanie k chybe. S cieľom
efektívne riadiť je projekt rozdelený
do etáp, aby bolo možné udržať cel-
kový prehľad a míľniky projektu.

Riziko sa pokladá za hlavný faktor
skúmaný počas života projektu. Me-
todika definuje kľúčové momenty,
keď by sa malo riziko prehodnotiť,
načrtáva postup na analýzu a riade-
nie rizika a vedie tento postup počas
všetkých procesov.

Metodika chápe dôležitosť riade-
nia kvality a včleňuje koncepciu kva-
lity do riadenia a technických proce-
sov. Začína sa to ustanovením zákaz-
níckych očakávaní úrovne kvality a na-
sleduje stanovením štandardov a po-
užitím metód kontroly kvality a ove-
rovaním, či sa metódy používajú. Kri-
tériá, na ktorých základe sa bude kva-
lita posudzovať, a spôsob overovania
kvality musia byť vopred stanovené
a uvedené v popise každého produktu,
ktorý sa má vytvoriť.

Sledovanie komponentov konco-
vého produktu a jeho verzií pre
uvoľnenie produktu do prevádzky sa
nazýva riadenie konfigurácií. Existuje
veľa dostupných metód riadenia
konfigurácií.

Za zdôraznenie stojí potreba kon-
troly zmien, čo zabezpečuje techni-
ka kontroly zmien plus identifikácia
procesov, ktoré používajú kontrolu
zmien. Nie je možné, aby sa v pro-
jekte realizovali zmeny bez toho,
aby existoval mechanizmus na ich
posúdenie a schválenie prípadných
dopadov. Podstatou riadenia zmien
je schvaľovanie a následné akcepto-
vanie či zamietnutie každej žiadosti
o zmenu. Celý proces je neustále
pod kontrolou.

RÔZNOSŤ PROSTREDIA
Malé projekty sa pri aplikovaníObr. 3: Typické súčasti programu
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podmienky

metodiky, štandardy, 
best practises
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projekty

Obrázok 2: Procesný model riadenia projektu podľa metodiky PRINCE2
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štandardnej metodiky často udusia 
v prílišnej byrokracii a papierovaní.
Väčšina šablón, postupov a proce-
dúr v organizácii je dimenzovaná na
veľké a zložité projekty. Metodika
PRINCE2 to môže ešte umocniť, keď-
že je rozsiahla a podporená množ-
stvom šablón na organizáciu a riade-
nie projektu, ktoré sú určené na zís-
kanie maximálnej kontroly nad pro-
jektom. Takáto prevaha dokumentov
môže spôsobiť odvrátenie pozornos-
ti od toho, čo je v projekte skutočne
podstatné a môže viesť k averzii ku
všetkým dokumentom, vrátane tých
dôležitých.

Všetky procesy PRINCE2 treba cit-
livo zvážiť a prispôsobiť skutočnej
veľkosti projektu, t. j. či sú všetky
procesy, šablóny a procedúry v danom
projekte nevyhnutné. Podstatné je po-
užívať také procedúry a šablóny,
ktoré sú za daných okolností pre
projekt nevyhnutné a prinášajú pri-
danú hodnotu organizácii a manaž-
mentu projektu. Pre malé projekty
môžu niektoré procesy prebiehať
rýchlo a neformálne.

Stredné a veľké projekty mávajú
okrem iniciálnych fáz aj niekoľko
výkonných fáz projektu. Pre malé
projekty možno procesy Naštartova-
nie projektu a Spustenie projektu kom-
binovať. Podstatné je realizovať pro-
ces a udržať produkciu dokumentov
na minime.

Každý projekt však musí mať mini-
málne dve etapy – etapu prípravy 
a spustenia projektu a etapu realizá-
cie projektu.

PROGRAMOVÉ RIADENIE
Programový manažment je rov-

nako procesne riadená koordinácia
portfólia projektov a aktivít, ktoré spo-
lu realizujú strategický prínos.

Aké sú rozdiely medzi projektom
a programom? Projekty majú určený
začiatok a koniec s cieľom dodávky
preddefinovaného výstupu a jasnou
cestou od začiatku po koniec. Naproti
tomu program má niekoľko strate-
gických predstáv o cieľovom stave,
nemá však jasnú cestu vedúcu k je-
ho dosiahnutiu. Program je schopný
existovať v neistom prostredí obklo-

pujúcom jeho víziu, kým projekt bu-
de úspešný len ak mu jasne zadefinu-
jeme výstupy.

Program je hlavnou riadiacou štruk-
túrou pre manažment zmien. Spra-
vidla ide o zmeny v kultúre a pracov-
ných postupoch organizácie alebo
zmeny v business procesoch a služ-
bách. Takéto zmeny si vyžadujú čas.
Preto je typický čas existencie progra-

mu oveľa dlhší, než čas partikulárnych
projektov.

Prínosy projektu sú zrejmé bez-
prostredne po dodávke jeho výstu-
pu. Program koordinuje dodávku
viacerých projektov a prínosy prog-
ramu sa objavia v neskorších fázach
programu alebo až po jeho skon-
čení. Program tiež zahŕňa projekty,
ktorých výsledok nie je priamo nie-
ktorý prínos programu, ale treba ich
napriek tomu realizovať.

Atribúty úspešného programu
Program zahŕňa premyslené od-

hodlanie investovať zdroje, rozpočet,
čas a potenciálne nepríjemnosti do
masívnej organizačnej zmeny. Zá-
kladné atribúty úspešného progra-
mu sú:
�� Jasná konzistentná vízia zmien a ich

prínosov;

�� Sústredenie sa na výsledok a inter-
né / externé ohrozenia;

��Koordinácia množstva projektov 
a ich závislostí;

��Riadenie prechodu ku (kultúrnej)
zmene.

Organizácia a vedenie
Kľúčové princípy efektívneho ve-

denia programu sú:

�� Splnomocnené rozhodovanie, čo
znamená, že individuálni člen-
ovia majú dostatok autonómie na
to, aby plnili svoje roly. To zahŕňa
tiež motiváciu, odmeny a systémy
oceňovania jednotlivých osôb.

��Viditeľná záväznosť a angažova-
nosť, čo predstavuje zabezpečenie
dostupnosti primeraných zdrojov
pre program, zainteresovanie dot-
knutých strán, rovnováha progra-
mu a rutinných aktivít a sústrede-
nie sa na výsledok.

��Relevantné schopnosti a skúsenosti
účastníkov programu na rozhodu-
júcich úrovniach
Sponzorovanie v programe zna-

mená urobenie rozhodnutia o inves-
tícii a odsúhlasovanie cieľov progra-
mu na najvyššej úrovni. Nie je napr.
možné, aby do rozhodovania o zá-
sadných veciach programu nebol za-

Programové riadenie
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Bez súhlasu a priameho angažovania senior
manažmentu organizácie transformačná zme-
na realizovaná programom ďaleko nezájde.

Obr. 4: Podstatné roly v programovom riadení

Senior manažér 
– zodpovedný vlastník

programový manažér programová kancelária manažér biznis zmeny

Zodpovedný 
za implementáciu zmeny

Senior zodpovedný vlastník má priamu zodpovednosť za program 

Zodpovedný za informačné 
a riadiace toky programu

Zodpovedný za prínos z využívania
zmeny v biznis procesoch
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hrnutý najvyšší manažment priamo
alebo sprostredkovane.

Je základný rozdiel medzi imple-
mentovaním novej vlastnosti a reali-
zovaním merateľný prínos z tejto no-
vej vlastnosti. Napr. vybudovanie no-
vého informačného systému (výsle-
dok úspešného projektu) ešte nezna-
mená, že organizácia jeho používa-
ním dosiahne tiež nové schopnosti
(prínos úspešného programu).

Komunikácia s vlastníkmi (t. j. top
manažment, dozorná rada, predsta-
venstvo, akcionári, ...) programu je za-
ložená na štyroch základných ele-
mentoch:
�� Jasnosť správ = relevantnosť a zro-

zumiteľnosť;
�� Identifikácia a analýza vlastníkov

= adresnosť správ kľúčovým ľuďom;
�� Systém zhromažďovania = získa-

nie spätnej väzby a vyhodnotenie
komunikačnej efektívnosti;

�� Systém dodávky = úplnosť atribú-
tov odovzdávanej informácie,
Organizácia musí demonštrovať

odhodlanie na biznis zmenu, ktorú
implementuje prostredníctvom prog-
ramu a menovaním sponzora progra-
mu, a riadiaci výbor zložený z jedného
alebo viacerých výkonných manažé-
rov. Riadiacemu výboru patrí zodpo-
vednosť za rozhodovanie o investí-
ciách naprieč programom a zo všet-
kých zdrojov.

Programová stratégia by mala opi-
sovať smer do budúcnosti vo forme
vízie, strategických cieľov a portfólia
plánovaných zmien, na ktorých sa
každý program (a tiež projekt) po-
dieľa.

Roly možno v programe rozdeliť na
niekoľko podrolí a pri programoch
realizovaných cez viaceré dotknuté
organizácie aj na niekoľko duplicit-
ných rolí.

Organizačne treba pokryť prinaj-
menšom roly:
�� Sponzor (vlastník) programu;
��Programový manažér;
��Manažér biznis zmeny;
��Programová kancelária.

Do týchto rolí sa vymenujú osob-
nosti s potrebnými schopnosťami 
a skúsenosťami. Každej role sa defi-
nujú zodpovednosti a úlohy. Progra-
mová kancelária napríklad poskytuje
podporu požiadavkám riadenia prog-
ramu, vrátane dohľadu nad dodržia-
vaním stanovených formálnych proce-
dúr a tvorí „nervové centrum“ prog-
ramu.

Manažment prínosov
Manažment prínosov je základná

aktivita a nepretržitý proces počas

trvania programu. Proces sa začína
definíciou želaných výstupov a za-
hŕňa vývoj stratégie manažmentu
prínosov, ktorá hovorí, kto a akým
spôsobom bude dbať o dosiahnutie
prínosov programu. Identifikované
prínosy sa modelujú v modeli prí-
nosov s cieľom nájsť sekvencie a zá-
vislosti.

Stratégia manažmentu prínosov je
kľúčová, pretože poskytuje rámec na
dosiahnutie samotného zmyslu prog-
ramu a jeho vízie. Musí popisovať
zhodu prínosov a cieľov programu,
zainteresovanie dotknutých strán na
dosiahnutí prínosov, potrebné vlast-
nosti a kapacitu organizácie a súlad
s inými plánmi v rámci programu.

Manažment rizík, 
problémov a kvality

Každá organizácia riadi riziká, či

už má interne zavedený metodický
rámec pre túto činnosť alebo nie. Ta-
kýto rámec je však vhodným dopln-
kom k „príručkám“ na riadenie pro-
jektov, programov a služieb a čias-
točne sa s nimi aj prekrýva.

Cieľom procesnej metodiky riade-
nia rizík je:
��Zvýšiť istotu a eliminovať prekva-

penia;
��Zlepšiť úroveň služieb;
��Efektívne riadenie zmien;
��Dôvera v inovácie;
��Efektívne riadenie zdrojov;
��Zlepšenie rozhodovania manaž-

mentu;
��Redukcia strát.

Aj keď organizácia riadi riziká, nie
je to vždy spôsobom, ktorý je vidi-
teľný, opakovateľný, a je konzisten-
tnou podporou rozhodovacích pro-
cesov. Otázkou teda je, ako umožniť

ľubovoľnej organizácii realizovať ná-
kladovo efektívnu aplikáciu procesov
riadenia rizík, ktoré sú sekvenciou
dobre definovaných krokov. Cieľom
je podpora lepšieho rozhodovania
prostredníctvom porozumenia riziku
a jeho možným dopadom.

Organizácie by mali implemento-
vať metodický rámec riadenia rizík 
a princípy internej kontroly do svojich
základných riadiacich procesov. Ria-
denie rizík je generický rámec pre ma-
nažment rizika vo všetkých častiach
organizácie – v strategickom riadení,
v programoch, v projektoch a v pre-
vádzke. Obsahuje všetky aktivity po-
trebné na identifikáciu všetkých typov
rizík, pozitívnych aj negatívnych, kto-
ré majú dopad na dosiahnutie strate-
gických cieľov organizácie. 

Na základe všeobecného metodic-
kého rámca možno spracovať vlastnú

Obr. 5: Procesy manažmentu prínosov

Vízia

Nepriaznivé dopady

Program

Želané výstupy

Prínosy

Kontrola realizácie prínosov Realizácia prínosov

Nájdenie ďalších možností a prínosov

Stratégia manažmentu prínosov Plán realizácie prínosov

Identifikácia a model prínosov Kvantitfikácia a optimalizácia prínosov

Zmeny

Vedľajšie dôsledky

Obr. 6: Procesy programového manažmentu
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Notifikácia 
o štarte

Programový
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Programové definície,
stratégie a plány

Správa o stave 
programu

Uzavretie programu

Správa o ukončení 
projektu

Autorizácia

Riadenie programu

Manažment organizácie

Definovanie programu

Naštartovanie programu

Manažment portfólia projektov

Manažment prínosov
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metodiku obsahujúcu:
��Transparentné, opakovateľné a adap-

tovateľné procesy;
�� Jasnú komunikáciu politiky a jej prí-

nosov zamestnancom;
��Nomináciu kľúčových členov ma-

nažmentu za vlastníkov rizík a sle-
dovanie ich pokroku;

��Zabezpečenie podpory inovácií
pri pomenovateľnom riziku;

��Zavedenie systémov riadenia rizík
do manažérskych systémov;

��Monitoring a kontrolu aktivít hod-
notenia vývoja rizík.
Riziká môžu počas trvania projek-

tu a programu prerásť do problémov,
ktoré si vyžadujú okamžitú manažér-
sku aktivitu. Na projektovej úrovni
problémy zachytáva mechanizmus
manažmentu incidentov a problémov
a riešia sa na úrovni projektu, alebo
sa eskalujú na úroveň programového
manažmentu. Programový manaž-
ment má za úlohu nájsť také riešenie

problémov, aby nemali negatívny do-
pad na iné projekty programu.

Kvalita má v rámci programu rôzne
aspekty. Ide o úroveň kvality riadiacej
úrovne programu, kvality dodávok jed-
notlivých projektov a ich súladu s de-
finovanými cieľmi, kvality analytic-
kých a monitorovacích aktivít a pod.
Manažment kvality je nevyhnutný 
a priebežný proces počas trvania prog-
ramu a je súčasťou každodenných
aktivít v jeho rámci. Základným as-
pektom manažmentu kvality je defi-
nícia kritérií merania kvality v prog-
rame a podriadených projektoch.
Stratégia manažmentu kvality defi-
nuje, aké kritériá sa použijú na zistenie
úrovne kvality, aké aktivity pri skú-
maní kvality sa budú vykonávať, kto
a kedy ich bude vykonávať.

Business procesy
Program manažment je životným

komponentom realizácie zmeny, či

už ide o verejnú službu, službu pre
zákazníka, alebo vnútornú zmenu
organizácie. Vo verejnej správe je prog-
ramový manažment tradičnou čin-
nosťou, hoci nie vždy takto nazýva-
nou, ako transformovať politiku do
plánov a želaných prínosov.

Na začiatku každého projektu musí
projektový tím porozumieť projekto-
vému zámeru a aplikovanej metodike
riadenia projektov. Nové projekty je
nevyhnutné pripraviť a naštartovať,
existujúce projekty, ktoré sa podieľa-
jú na programe, identifikovať a pri-
spôsobiť.

Realizované prínosy z jednotlivých
projektov sú merateľné zlepšenia,
ktoré sa porovnávajú s pôvodným sta-
vom pred začiatkom programu, kto-
rý je popísaný. Realizácia prínosov,
pre ktoré program vznikol, je podpo-
rená relevantnými procesmi meraní
zlepšenia stavu.

Ukončenie programu sa plánuje po

skončení posledného z projektov a po
schválení realizačného plánu využitia
dosiahnutých prínosov. Od Riadiace-
ho výboru sa očakáva formálne po-
tvrdenie, že program splnil očakávaný
programový business case, že všetky
projekty boli uspokojujúco ukončené
a zostávajúce aktivity boli priradené
k relevantným prevádzkovým rolám.

Programový Business case je rov-
nováhou medzi prínosmi, nákladmi
a rizikom. Business case jednotlivých
projektov, ako aj zásady riadenia kva-
lity sú definované na úrovni Progra-
mového manažmentu pre každý pro-
jekt. Riadenie rizík a prípadové štúdie
uskutočniteľnosti sú súčasťou pláno-
vania manažmentu programu.

Procesy programového manažmen-
tu nie sú lineárne, prebiehajú para-
lelne a vyžadujú si viac než jednu
iteráciu.

MANAŽMENT IT PORTFÓLIA
Manažment IT portfólia predsta-

vuje riadiace aktivity v prostredí, kde
je niekoľko projektov a programov pa-
ralelne bežiacich a navzájom sa
ovplyvňujúcich. Keďže, ako sme už
povedali, projekt prináša zmenu
vlastností organizácie a programu,
zmenu jej schopností, prakticky
treba tieto zmeny zosúladiť, pokiaľ
ich nastáva niekoľko súčasne. Podob-
ne, ako projektový a programový ma-
nažment, aj manažment portfólia pro-
jektov je procesne orientovaný riadiaci
štruktúrovaný rámec. Zahŕňa tieto zá-
kladné procesy a aktivity:

Programové riadenie
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Obr. 7: Čo prekáža a čo podporuje portfólio manažment (PPM=Projektový a Programový Manažment)

PPM riadenie a postupy PPM riadenie a postupy PPM riadenie a postupy PPM riadenie a postupy
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a výzvy manažmentu;

Prehodnotenie odhadu rizík;
Porovnanie pokroku voči míľnikom 
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��Zber informácií;
��Kategorizácia a analýza;
��Prioritizácia a rozhodovanie;
�� Sledovanie pokroku a prijímanie

opatrení;
��Kontrola a plánovanie.

Predpoklady implementácie funkcie
Portfólio manažmentu sú:
��Organizačné schopnosti v oblasti

Programového a projektového ma-
nažmentu – riadenie, metodiky 
a štandardy;

��Presvedčenie a pochopenie top ma-
nažmentu užitočnosti Portfólio
manažmentu;

��Potenciálna vôľa organizácie imple-
mentovať nové riadiace procesy.
Ak by sme mali vyzdvihnúť naj-

dôležitejšiu z úloh manažmentu
portfólia, tak by to bola vari priori-
tizácia a rozhodovanie o konfliktoch
programov a projektov navzájom. Je to
preto, že zdroje organizácie sú vždy
obmedzené a veľmi pravdepodobne
paralelne bežiace projekty, a progra-
my nebudú vo svojich potrebách 
a nárokoch vždy úplne uspokojené.
V takom prípade je nevyhnutné defi-
novať priority a rozhodovať o nich.

Business procesy
Vstupmi pre manažment portfólia

sú business požiadavky organizácie,
informácie o programoch a projek-
toch, schopnosti a kapacita zdrojov
organizácie. Základné procesy potom
sledujú súlad programov a projektov
so strategickými cieľmi, prioritizáciu
programov a projektov na základe

business case, identifikáciu závislostí,
globálnych rizík a externých faktorov,
identifikáciu hraníc objemu a kapacity
zdrojov a optimalizáciu súladu inves-
tícií, schopností a výkonnosti orga-
nizácie s programami a projektmi.
Výstupy z manažmentu portfólia sú
zosúladené programy a projekty s cieľ-
mi organizácie, vzájomné priority 
a závislosti programov a projektov, dô-
sledky obmedzených zdrojov a zruč-
ností, ich dopad na projekty a pro-
gramy, analýza rizík vo vzťahu k prí-
nosom, jasné vzťahy s dodávateľmi 
a identifikovaný dopad zmien na or-
ganizáciu.

V kontexte riadenia dodávky kľú-
čových služieb a zlepšení je Portfólio
manažment strategickým procesom
na najvyššej úrovni organizácie ur-
čeným na koordináciu dosiahnutia
úspechu naprieč celou sadou progra-
mov a projektov organizácie. Táto sada
sa nazýva portfólio a reprezentuje
úplný obraz úsilia organizácie a pro-
jektových zdrojov a investícií zamera-
ných na splnenie strategických cieľov.

Portfolio manažment predstavuje
zavedenie integrovaného procesu
previazaného s programovým a pro-
jektovým manažmentom.

IT GOVERNANCE
IT governance je integrálnou sú-

časťou riadenia organizácie a pozo-
stáva z riadiacich a organizačných
štruktúr a procesov, ktoré zabezpe-
čujú, že IT sekcia v organizácii pod-
poruje a rozširuje strategické ciele

organizácie. V hierarchii predstavuje
najvyšší stupeň riadenia nad port-
fólio manažmentom, programovým
a projektovým manažmentom. Obsa-
huje:
�� Strategické smerovanie (Strategic

alignment) predstavuje spojenie
biznis plánov a IT plánov, defino-
vaním, aktualizáciou a vyhodno-
covaním hodnoty IT infraštruktú-
ry pre organizáciu a väzbu IT ope-
ratívy s operatívou organizácie

��Pridaná hodnota (Value delivery)
je o realizácii návrhu pridanej hod-
noty prostredníctvom cyklu dodá-
vok a ubezpečením sa o tom, že
IT dodáva v stratégii požadovanú
pridanú hodnotu, o koncentrácii
na optimalizáciu nákladov a o pre-
ukázaní skutočnej hodnoty IT in-
fraštruktúry pre organizáciu 

��Manažment zdrojov (Resource ma-
nagement) je správne riadenie a op-
timalizácia investícií do kritických
IT zdrojov – procesy, ľudia, apliká-
cie, infraštruktúra a informácie

��Riadenie rizík (Risk management)
predstavuje informovanie manaž-
mentu o rizikách a jasné pochope-
nie ich možných dôsledkov, trans-
parentnosť voči známym význam-
ným rizikám a dopadov na orga-
nizáciu

��Riadenie výkonnosti (Performan-
ce measurement) sleduje a moni-
toruje implementáciu stratégií, rea-
lizáciu projektov, využívanie zdro-
jov, vykonávanie procesov a posky-
tovanie služieb s použitím napr.

balanced scorecard, ktoré prekla-
dajú stratégiu do aktivít na dosiah-
nutie merateľných cieľov 
Riadenie na základe cieľov je defi-

nované metodickým rámcom COBIT
a takisto reprezentuje procesný prí-
stup k manažmentu. Zahŕňa 34 zá-
kladných IT procesov, z ktorých pre
každý definuje:
1. Základný cieľ procesu;
2. Detailné ciele procesu; 
3. Riadiace direktívy (vstup, výstup,

popis, metriky…);
4. Model zrelosti procesu.

ZHRNUTIE
Procesné riadenie (angl. business

process management) pokladáme za
moderný a konzistentný spôsob ma-
nažmentu zmien v organizáciách. Veľ-
mi silne možno odporučiť vypraco-
vanie interných metodík a predpisov
definujúcich procesy manažmentu 
v rámci organizácie a postavených
na základoch štandardných meto-
dických rámcov. Sú to rámce pre pro-
jektové riadenie (PRINCE2), pre prog-
ramové riadenie (MSP) pre manaž-
ment portfólia projektov a programov
a pre strategické riadenie IT v orga-
nizácii (COBIT). S využitím týchto
metodických rámcov a realizáciou
projektov štandardizácie sa podarí
vytvoriť konzistentnú internú pred-
pisovú základňu pre merateľný a kon-
trolovateľný manažment zmien. Tá-
to základňa využíva procesné riade-
nie a modelovanie riadiacich proce-
sov.
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