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Otázky a Odpovede - Projektový Management 
 

1. Čo je projekt ? 
Projekt  je konečný súbor činností a prostriedkovna žiadúcu zmenu vybraného objektu s danými zdrojmi 
prostriedkov a do určeného termínu. Vyznačuje ho: jedinečnosť, často zložitosť zadania cieľa 
(požadovaných výsledkov), jedinečná organizácia štruktúry a procesov projektu, obmedzenia zdrojov a 
nákladov na projekt, premenlivá interdisciplinárna spolupráca zvyčajne nezohratých partnerov. 

2. Kedy sa projekt považuje za zložitý? 
 skutočné trvanie projektu (> 6 mesiacov), skutočné náklady projektu (> 1,000.000,- Sk), projektový tím (> 3 
osoby), odborné disciplíny (> 3), externí projektoví partneri (> 2)  

3. V čom spočíva odborná spôsobilosť na projektové riadenie? 
 Odborná spôsobilosť na projektové riadenie spočíva v „Znalostiach“, v „Správaní sa“ a v „Osobnosti“ 
projektového manažéra (IPMA - v rámci nej SPPR a  PMI ich definujú svojimi „Súbormi schopností“ 
(Competence baseline, Body of Knowledge)  

4. Aké sú ekonomické dôsledky rozdielov riadenia projektu oproti kontinuálnemu procesu?  
Jedinečná skladba činností a daný termín si vyžadujú opakovanie jednorazovej prípravy projektu a trvalú 
koordináciu meniacich sa vykonávateľov týchto činností. To zvyšuje nároky na kvalifikáciu vedúceho 
projektu a jeho spolupracovníkov a zvyšuje podiel nákladov prípravy na celých nákladoch projektu  

5. Vymenujte vnútorné zúčastnené osoby projektu!  
Zákazník (obstarávateľ, stavebník, odberateľ, užívateľ), vedúci projektu, zhotoviteľ projektovej 
dokumentácie (konzultant, expert), dodávateľ (zhotoviteľ, výrobca, obchodník)  

6. Vymenujte vonkajšie zúčastnené osoby projektu! 
 Investori, sponzori,  štátna správa a samospráva,  dotknuté osoby, veritelia  

7. V čom spočíva implementácia projektového riadenia  
Projektové riadenie možno použiť pri riadení samostatných podujatí (reorganizácia podujatia na projekt), 
alebo podujatí v rámci určitej organizácie (reorganizácia podniku, nadácie, strany a pod. na projektovo 
riadenú organizáciu) 

8. Definujte program, multiprojekt a portfólio projektov 

• Program je skupina projektov,  ktoré spolu plnia prepojené ciele v rámci spoločnej stratégie.  

• Multiprojekt je veľký projekt, rozdelený z organizačno – koordinačných dôvodov na čiastkové 
podprojekty so spoločnými cieľmi a stratégiou. 

• Portfólio projektov je skupina projektov s nezávislými stratégiami, ktoré však súťažia o spoločné 
zdroje realizujúcej organizácie  

9. Čo obsahuje plánovanie  projektu? 
 Plánovanie projektu obsahuje určenie predmetu projektu a jeho vecnej štruktúry, časové plánovanie, 
plánovanie prostriedkov a nákladov, plánovanie opatrení proti rizikám projektu, plánovanie požiadaviek na 
personálu projektu, plánovanie kvality a ochrany projektu, plánovanie komunikácie a plánovanie 
obstarávania pre projekt.  

10. Opíšte životný cyklus a fázy projektu!  
Životný cyklus projektu je sled jeho fáz od spustenia až po skončenie projektu. Fáza projektu je súbor 
dohodnutých činností 1 účastníka projektu v ucelenom časovom úseku, vecne odlíšiteľný od iných fáz. 
Začiatky a konce fáz bývajú „míľnikmi“ projektu. Napr. predinvestičná, investičná a operačná fáza projektu. 
Míľnik je udalosť previerky (prevzatia) produktu danej fázy a zistenia skutočného postupu prác na projekte. 

11. Uveďte procesy riadenia projektov! 
 Riadenie projektov tvoria procesy iniciácie, plánovania, vykonávania, kontroly, uzatvárania a celostného 
riadenia projektov. 

12. Ako sa určujú kritériá úspechu projektu? 
 Kritériá úspechu projektu sú merítka relatívneho úspechu dané napr. ako: prípustný rozptyl skutočnosti od 
hodnoty cieľa, viazanie na dostupnosť zdrojov prostriedkov, viazanie na veľkosť zisku či 
mimoekonomických prínosov a p. Nedosiahnutie pôvodného cieľa nemusí byť neúspech projektu, ak sa 
zmenili podmienky a predpoklady dosahovania týchto cieľov. 
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13. Rozlíšte tvrdé a mäkké kritériá úspechu projektu! 

• Tvrdé kritériá úspechu sa členia na tradičné cieľové výkony (obsah/kvalita, termín, náklad, zisky 
jednotlivých zúčastnených osôb) a na ostatné ciele zákazníka a používateľa výsledkov projektu. 

• Mäkké kritériá úspechu sú napr. kvalifikácia perzonálu, spôsoby riešenia konfliktov, pracovná 
motivácia a štýl vedenia projektu. 

14. Čo je zadanie projektu?  
Zadanie projektu je dokument, ktorým zákazník definuje na začiatku projektu: určenie vedúceho projektu a 
poverenie pre neho,pozadie, zámer, ciele projektu,výstupy a kritériá úspechu / neúspechu 
projektu,obmedzenia a predpoklady projektu,normy, smernice a predpisy, záväzné pre projekt,základné 
míľniky a organizáciu projektu. 

15. Definujte spustenie (iniciáciu) projektu!  
Oficiálne rozhodnutie organizácie, začať projekt, alebo jeho fázu. Výsledkom je zadanie projektu 

16. Kto iniciuje projekt a schvaľuje jeho zadanie? 
Zákazník 
 

17. Opíšte hlavné typy iniciátorov projektov  
Zákazník (obstarávateľ, stavebník, investor a p.). býva súkromný, alebo verejný, „ziskový - podnikateľský“ a 
„neziskový - nepodnikateľský“  obstarávateľ  

18. Definujte vonkajšie prostredie (okolie) projektu 
 Okolie projektu tvoria jednotlivci a organizácie, ktoré priamo (mikrookolie), alebo nepriamo (makrookolie) 
ovplyvňujú priebeh a ekonomiku projektu, alebo sú projektom dotknuté ich (často skryté) záujmy a otvorene 
deklarované ciele.  

19. Čo je organizácia projektu?  
Organizácia projektu je usporiadanie účastníkov a častí projektu, ktoré obsahuje ich identifikáciu, 
definovanie úloh, zodpovedností a právomocí účastníkov projektu a spojenie účastníkov projektu pomocou 
dohôd, záujmov a informácií do hierarchickej, alebo sieťovej, alebo kombinovanej štruktúry. Konkrétne 
kombinácie týchto vzťahov vytvárajú „dodávateľské systémy“ projektov. 

20. Ako sa usporiadava vzťah medzi pracovníkmi stálej organizácie a projektom?  
Tento vzťah sa usporiadava maticovou organizáciou. 

21. Definujte ciele projektu  
Cieľ je prostriedok napĺňania záujmov zúčastnených osôb.Vymedzuje predmet, technické parametre, 
organizáciu, časový priebeh, kvalitu, náklady a financovanie, zmluvné podmienky projektu.  

22. Definujte stratégiu projektu!  
Stratégia je systém cieľov projektu (ciele a ich väzby). Zostaviť stratégiu projektu znamená  riešiť konflikty 
záujmov a cieľov všetkých zúčastnených osôb  

23. Definujte hodnotenie projektu! 
 Vstupné hodnotenie  je etapovitá previerka uskutočniteľnosti projektu z hľadiska jeho rentability, funkčnosti 
a únosnosti pre okolie projektu. Výstupné hodnotenie zisťuje skutočný úspech projektu.  

24. Ktorými kritériami sa hodnotí ekonomická efektívnosť projektu z hľadiska jeho peňažne merateľných 
prínosov a nákladov? 
 Najčastejšie sa používajú: náklady životného cyklu, tok peňažných prostriedkov, čisté úspory nákladov, 
doba úhrady investície, peňažná výnosnosť a ziskovosť celkovej alebo priemernej investície, čistá súčasná 
hodnota a vnútorná miera výnosnosti projektu  

25. Čo je riziko projektu? 
 Riziko projektu je pravdepodobnosť, že skutočná rentabilita investície do projektu £  očakávaná rentabilita  

26. V čom spočíva riadenie rizika?  
Je to cieľavedomý prístup k zvládnutiu rizikaa obsahuje: identifikácia rizika,kvantifikáciu potenciálnych 
problémov,plán opatrení na vylúčenie, alebo obmedzenie následkov rizika, realizácia a aktualizácia plánu 
počas trvania projektu.  
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27. Aké typy rizík treba preskúmať počas prípravy projektu?  
Externé a interné (sú viac a menej predvídateľné) a obsahujú politické, prírodné, sociálne, ekonomické a 
technologické riziká. 

28. Uveďte úlohy marketingu v projektovom riadení 
 Marketing má v projektovom riadení dve úlohy: 1.vedúci projektu má v mene zákazníka zabezpečiť 
spokojnosť zúčastnených osôb, 2. dodávatelia pre projekt majú zabezpečiť spokojnosť zákazníka. 

29. Aké je rozhodujúce kritérum úspešnosti projektu?  
Spokojnosť účastníkov = rozhodujúce kritérium úspešnosti projektu (projekt môže byť úspešný aj pri 
prekročení termínov a nákladov, ak toto prekročenie prinieslo dostatočný nárast úžitku pre účastníkov!)  

30. Čo je vecná štruktúra projektu?  
Vecná štruktúra projektu člení predmet projektu na menšie časti podľa predmetu - (produkt, služba), 
činností, prostriedkov a organizačného členenia. Umožňuje stanoviť množstvá prác, určiť technológiu 
(činnosti, väzby a prestávky), definovať prostriedky a dodávateľov prác, či prostriedkov. Na WBS nadväzuje 
nákladová štruktúra a všetky druhy plánov projektu  

31. Čo je predmet (obsah a rozsah) projektu 
 Písomný opis systému overiteľných a zúčastnenými osobami odsúhlasených výstupov so zadanými 
technickými (funkčnými, či úžitkovými a fyzikálnymi) a  ekonomickými charakteristikami, ktoré vyžaduje 
obstarávateľ, ako aj prác vrátane  prostriedkov na ich dosiahnutie. Predmet sa uvádza stručným zázemím a 
zámermi projektu. Vypracúva sa na základe dobrého pochopenia funkcie a konštrukcie produktu projektu 
(objektový prístup) a/alebo postupu zhotovenia produktu (technologický prístup). 

32. Čo je nákladová štruktúra projektu?  
Nákladová štruktúra projektu člení náklady projektu podľa WBS na produkt, službu, činnosti, druhy 
prostriedkov a organizačné členenie. Umožňuje zostaviť prehľady nákladov podľa týchto kritérií na činnosti, 
dodávateľov prác, či prostriedkov.  

33. Čo je organizačná štruktúra projektu? 
 Organizačná štruktúra projektu člení účastníkov projektu podľa ich úloh v projekte. Umožňuje zostaviť 
prehľady nákladov podľa účastníkov projektu. 

34. Čo je matica priradenia zodpovedností? 
 Matica priradenia zodpovedností definuje zodpovednosť organizačných zložiek projektu za prvky vecnej 
štrukúry projektu  

35. Čo je „balík prác“? 
 Balík prác je najpodrobnejšia jednotka členenia predmetu projektu  

36. Ako sa definuje „balík prác“ 
 Pre definovanie BP platí: je jednoznačne priraditeľný do zodpovednosti OJ ktorá balík prác vykonáva, je 
jasne odlíšený od iných balíkov prác, má plánovaný čas začiatku a konca, môže mať vnútorné členenie na 
činnosti, čas konca balíka prác predstavuje fyzické skončenie a odovzdanie práce, má jednoznačne 
priraditeľné množstvo v merateľných jednotkách, má jednoznačne priraditeľné priame náklady - položka 
rozpočtu, trvanie balíka prác umožňuje objektívne meranie práce v mesačnom cykle  

37. Čo je časové plánovanie projektu?  
Určenie časov začiatkov a koncov jednotlivých  činností a fáz projektu. Vychádza zo špecifikácie činností a 
z odhadu ich trvania  

38. Ako sa určí zoznam činností projektu? 
 Robí sa dekompozíciou prvkov vecnej štruktúry do pracovných činnosti a nie odovzdateľných výsledkov 
týchto činností  

39. Definujte určenie trvania činnosti  
Kvantitatívny odhad pravdepodobného počtu jednotkových období, potrebných na vykonanie danej činnosti  

40. Čo je kritická cesta  
Najdlhšia cesta v grafe, určujúca najkratšie možné trvanie projektu 
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41. Opíšte základné druhy nadväzností činností projektu 

• Technologické nadväznosti vyplývajú z: fyzikálnych vlastností produktu (váha, veľkosť, 
usporiadanie, ... ), z logiky pracovných postupov (prototyp - test prototypu), z technologických 
prestávok (tuhnutie betónu, ...).  

• Organizačné  nadväznosti vyplývajú z: prechodu špecializovaných pracovných skupín, alebo z 
väzby na rozhodnutia niekoho. 

• Vonkajšie nadväznosti vyplývajú z: väzby činností na činnosť v prostredí projektu.  

• Odstupové činnosti vyjadrujú čakanie na nejakú udalosť  

42. Čo je plánovanie prostriedkov projektu?  
Určenie druhov a množstiev potrebných prostriedkov pre jednotlivé činnosti a za celý čas projektu. 
Obsahuje výpočty súčtovej a kumulatívnych čiar prostriedkov, vyrovnávanie prostriedkov a  optimalizáciu 
trvania projektu  

43. Aký je rozdiel medzi  skladovateľnými a neskladovateľnými prostriedkami projektu?  
Akumulovateľné (skladovateľné) prostriedky projektu sa dajú obstarať s predstihom a v prípade potreby 
držať v zásobe, neakumulovateľné prostriedky treba mať k dispozícii v čase ich spotreby  

44. Akými metódami sa dajú odhadovať náklady na projekt?  
Analogické odhadovanie. Parametrické modelovanie. Individuálna kalkulácia  

45. Čo je obstarávanie v rámci riadenia projektu?  
Obstarávanie je proces získavania majetku a služieb pre potreby uskutočnenia projektu.  

46. Čo je verejné obstarávanie?  
Verejné obstarávanie je obstarávanie za verejné prostriedky (zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov 
samosprávnych orgánov, zo štátnych a medzinárodných fondov). Podrobnejšie definujú subjekty a 
podmienky verejného obstarávania aktuálne verzie zákona o verejnom obstarávaní, zákona o verejných 
prácach, prípadne zákona o štátnom rozpočte.  

47. Vymenujte metódy verejného obstarávania!  
Metódy verejného obstarávania sú: verejná súťaž, užšia súťaž a rokovacie konanie so zverejnením, alebo 
bez zverejnenia.  

48. Vymenujte najznámejšie typy dohody o cene!  
Pevná celková cena, alebo dohoda o spôsobe stanovenia ceny (jednotková cena, úhrada nákladov, cieľová 
cena).  

49. Vymenujte najznámejšie typy zmluvných vzťahov pri realizácii projektov!  
Rozptýlení zhotovitelia, hlavný a vedúci zhotoviteľ, dodávka na kľúč, riadenie stavby (projektu).  

50. Akými postupmi sa dajú vyberať vhodní subdodávatelia?  
Vhodní subdodávatelia sa dajú vyberať vážením kritérií výberu, alebo ponúk, triedením ponúk 
a posudzovaním ponúk nezávislými posudzovateľmi.  

51. Čo patrí k nutným náležitostiam zmluvy o dielo? 
K nutným náležitostiam zmluvy o dielo patrí identifikácia zmluvných strán, opis predmetu zmluvy, dohoda 
o cene, mieste a termínoch plnenia zmluvy, dohoda o spôsobe menenia zmluvy a odstúpenia od zmluvy, 
dohoda o spôsobe riešenia sporov.  

52. Čo je projektový tím?  
Skupina ľudí, zastupujúcich obstarávateľa, projektantov a zhotoviteľov, spolupracujúcich na splnení cieľov 
určitého projektu a vedená vedúcim projektu  

53. Čo je status člena projektového tímu?  
Status je relatívne postavenie jednotlivca v skupine, vyjadrujúce jeho hodnotu pre skupinu podľa toho, ako 
umožňuje napĺňať ciele skupiny  

54. Čím je daná príťažlivosť tímu (skupiny)? 
 Príťažlivosť skupiny klesá, ak jednotlivec môže svoje ciele dosahovať inými spôsobmi, alebo ak tieto 
potreby jednotlivca už pominuli  

55. Čo je vedenie? 
 Vedenie je buď skupina vedúcich (vedenie ako podstatné meno), alebo ich činnosť (sloveso viesť)  
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56. Čo je vedenie ako činnosť vedúceho?  
Vedenie ako činnosť vedúceho je vytváranie takého systému riadenia, v ktorom sa vedúci a jeho podriadení 
usilujú plniť úlohy alebo riešiť problémy s minimálnymi finančnými, časovými, emocionálnymi a sociálnymi 
stratami. Účelom vedenia je pôsobiť na postoj a správanie sa jednotlivcov alebo skupín pri dosahovaní 
stanovených cieľov (prostredníctvom organizácie, plánovania, kontroly a riadenia prostriedkov a ich 
zdrojov).  

57. Vymenujte základné prvky vedenia  
Základné prvky vedenia sú: motivácia, stimulácia,príkazy,sankcie (uplatnenie moci) 

58. Čo je delegovanie?  
Delegovanie je odovzdávanie právomocí vedúceho na spolupracovníkov (na ďalšie organizácie alebo 
jednotlivcov) pre práce na projekte. Vyžaduje hodnotenie špecifických znalostí, rozhodnosti, prispôsobivosti, 
časového hľadiska a dostupných prostriedkov.  

59. Z čoho sa skladajú procesy riadenia komunikácie v rámci projektu?  
Tieto procesy obsahujú tvorbu, zber, distribúciu, ukladanie a konečné spracovanie informácií  

60. Čo treba naplánovať pre kvalitnú komunikáciu v projekte?  
Pre komunikáciu treba naplánovať potrebu informácií, t.j.:komu,akú informáciu,kedy a kde a akou formou 
treba podať  

61. Čo je informácia?  
Informácia je správa, ktorú:príjemca pochopí a príjme, pretože,znižuje neistotu jeho vedomostí (potrebuje 
ju). 

62. Pre aké účely sa podávajú správyv riadení projektov? 
 Správy plnia účel sprostredkovania informácií, archivácie pre neskoršie využitie, podkladu pre 
rozhodovanie.  

63. Aký je odporúčaný obsah dobrej písomnej správy?  
Titul správy, obsah, úvod, pozadie správy, prístup k spracovaniu, preskúmané a vybrané varianty riešenia 
príslušného problému, závery a odporúčania, poďakovanie spolupracovníkom, zhrnutie, použité pramene 
a prílohy. 

64. Ako možno riešiť spor medzi obstarávateľom projektu a zhotoviteľmi diela? 
 Priateľským urovnaním (vyjednávaním), alebo rozhodnutím arbitra, prípadne súdu  

65. Na čo slúžia normy, pokyny a smernice?  
Normy, pokyny a smernice slúžia na zjednodušenie spolupráce účastníkov projektu a na ochranu 
celospoločenských záujmov (bezpečnosť pri práci, ochrana ŽP a pod.)  

66. Čo je kvalita projektu?  
Kvalita projektu = súhrn charakteristík (projektu ako súboru činností), potrebných pre dosiahnutie 
požadovanej kvality výstupu projektu: plánovanie kvality výstupu, zabezpečenie kvality výstupu: 
organizačná štruktúra, pracovné prostriedky  (dokumentácia, zabezpečenie merania a testovania) a 
pracovné postupy, kontrola kvality výstupu  

67. Čo potrebujete pre hodnotenie a výber z variantov riešenia problému? 
 Pre hodnotenie a výber riešenia problému potrebujeme: kritérium výberu, kontrolované a nekontrolované 
parametre riešenia, obmedzenia riešenia, variantné návrhy prípustných riešení.  

68. Opíšte kroky riešenia problému! 
 Riešenie problému obsahuje: spoznanie problému, definovanie problému, zber a vyhodnotenie podkladov 
pre riešenie problému, navrhnutie prípustných variantov riešenia, hodnotenie a výber najlepšieho riešenia, 
výsledné rozhodnutie o spôsobe riešenia problému.  

69. Čo je podstatou vyjednávania? 
 Podstatou vyjednávania je koordinácia záujmov zúčastnených strán s cieľom zlepšenia, alebo stabilizácie 
vzťahov zúčastnených. Výsledkom môže byť dohoda, odročenie vyjednávania, alebo nedohoda.  

70. Za akých podmienok sa môže uskutočniť  vyjednávanie?  
Pre vyjednávanie je potrebné, aby: záujmy jednej strany boli závislé na činnostiach, alebo zdrojoch niektorej 
z ostatných strán, a záujmy obidvoch strán sa objektívne prelínali (dali realizovať spoluprácou), a 
zúčastnení verili, chceli, prípadne museli aspoň skúsiť, či sa dohoda dá docieliť.  
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71. Aké prístupy k  vyjednávaniu sa používajú?  
Pre vyjednávanie sa používajú prístupy: výhra - prehra (vyhrať za každú cenu): každá zúčastnená strana sa 
usiluje získať výhodu pre seba, aj na úkor ostatných, prehra - výhra (mier za každú cenu): jedna zo strán je 
pripravená urobiť ústupok, získať súhlas ostatných za každú cenu, výhra - výhra (každý je víťazom): všetcia 
zúčastnení sa chcú dohodnúť tak, avy všetcia dosiahli nejkú výhodu,zmiešaný prístup (všetcia sú realisti, 
vedia, že niekto získa viac, niekto menej). 

72. Uveďte paradoxy moci!  
Paradoxmi moci je, že: moc môže rásť poskytovaním ústupkov (prenos časti vlastnej moci na partnera = 
poskytovateľ výhod získava závislosť, prípadne dôveru druhej strany a ochotu tiež niečo poskytnúť), moc sa 
stráca využívaním (druhú stranu núti k obrane - agresivite, alebo úteku zo vzťahu).  

73. Čo patrí do povinností vedúceho projektu z hľadiska rozvoja pracovníkov?  
Do  rozvoja pracovníkov patrí: organizačné plánovanie potrieb pracovníkov, získavanie pracovníkov, výcvik 
pracovníkov a hodnotenie a motivácia pracovníkov  

74. Aké požiadavky treba určiť pre personál projektu? 
 Požiadavky na profesie, počty, schopnosti a čas nasadenia  

75. Aké kroky treba urobiť pri plánovaní perzonálu projektu? 
Identifikácia, dokumentovanie a priradenie úloh, zodpovedností a kontrolných vzťahov jednotlivcom a 
skupinám v spojení s plánom komunikácie  

76. Čo je konfigurácia projektu? 
Konfigurácia je súbor funkčných a fyzických atribútov hmotných výstupov produktu dokumentovaných alebo 
realizovaných v rámci produktu  

77. Ako sa riadi konfigurácia projektu? 
 Riadenie konfigurácie sú technické a organizačné opatrenia pre:definovanie konfigurácie,kontrola 
konfigurácie,hodnotenie stavu konfigurácia,audit konfigurácie.  

78. Ako sa vyhodnocuje stav projektu? 
 Stav projektu sa vyhodnocuje nákladovou a časovou odchýľkou skutočného stavu jednotlivých činností, 
alebo celého projektu od plánovaného priebehu projektu  

79. Čo je „Získaná hodnota“?  
Získaná hodnota sú plánované náklady za skutočne vykonané práce (fakturácia) 

80. Definujte nákladovú odchýľku  
NO = Získaná hodnota - Skutočné náklady  

81. Definujte časovú odchýľku  
ČO = Získaná hodnota - Plánované náklady  

82. Čo je kontrola projektu? 
Kontrola projektu je porovnanie skutočného plnenia s plánovaným plnením a včasné prijímanie opatrení 
nutných pre nápravu  

83. Čo obsahuje účinná kontrola projektu?  
Účinná kontrola projektu obsahuje:tvorbu efektívneho systému podávania správ o projekte,sledovanie 
plnenia projektu k špecifickým termínom (analýza plnenia termínov),analýzu odchýliek oproti 
plánu,autorizáciu prác,priebežné predpoklady vývoja,plánovanie alternativ a prispôsobenie (Analýza „Čo 
keď“)vytvárenie a aplikácia kontrolných opatrení,stanovenie a modifikovanie zámerov projektu (plán revízií). 

84. Čo je učiaca sa organizácia? 
Učiaca sa organizácia vedome buduje také: "usporiadanie", "pracovné postupy" a "duševnú atmosféru",  
ktoré stimulujú, podporujú a využívajú učenie sa organizácie ako celku  

85. Aké postopy používajú učiace sa organizácie?  
Učiaca sa organizácia umožňuje vnútornú kritiku,  zabezpečuje hodnotenie skúseností z uskutočnených 
projektov a trvá na využívaní získaných skúseností tvorivým spôsobom pri nových projektoch.  

86. Čo treba urobiť pri končení projektu? 
Vecne odskúšať jeho výstupy a odovzdať ich obstarávateľovi. Administratívne uzavrieť projekt, t.j. zhrnúť a 
overiť požadovanú dokumentáciu projektu, analyzovať úspešnosť projektu, vypracovať závery 
(odporúčania) pre budúce podobné projekty, archivovať dokumentáciu projektu. Nechať si zaplatiť. 
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1. Metóda analógií pri stanovovaní náročnosti projektových aktivít je založená na 
ü skúsenostiach z podobných už zrealizovaných projektov 

2. Projektový manažment je pre využitie v manažmente organizácie nástrojom 
ü zmeny 

3. Pod výstupom inicializačnej fázy, na ktorý nadväzuje fáza plánovania rozumieme 
ü vyšpecifikované (sfinalizované) zadanie projektu 

4. Čo je podstatou procesného pohľadu na fázy projektu? 
ü Štandardizácia, eliminácia neurčitosti 

5. Ktorá z nasledovných oblastí je najviac spájaná s projektmi v podnikoch? 
ü Informačno-komunikačné technológie 

6. Ktoré skutočnosti posudzujeme pri finálnom výbere členov projektového tímu? 
ü Odbornosť a úroveň kvalifikácie vzhľadom k požadovanému výkonu 
ü Dostupnosť v čase vzhľadom na harmonogram projektu 
ü Náklady na výkon činnosti vzhľadom na rozpočet projektu 

7. Procesný prístup nám pomáha 
ü Zaistiť kvalitu produktov, ktoré sú poskytované externým alebo interným zákazníkom 
ü Lepšie chápať súvislosti a závislosti jednotlivých vykonávaných činností 
ü Zviditeľniť aktivity a ich nositeľov 

8. Metóda stanovovania náročnosti projektových aktivít založená na výpovedi jedného alebo 
viacerých expertov, ktorí majú znalosti a skúsenosti z daného oboru sa nazýva 

ü Metóda kvalifikovaného odhadu 
9. V čom je rozdielny prístup projektového manažmentu oproti využívaným manažérskym 

prístupom? 
ü Projektový manažment sa snaží dosiahnuť stanovený cieľ pri neprekročení pridelených 

zdrojov 
10. Uveďte, ktoré z nasledujúcich môžeme označiť pojmom projekt? 

ü Vytvorenie metodiky náboru zamestnancov 
ü Implementácia informačného systému do podniku 

11. Projektový manažér nemusí byť expertom v oblasti, v ktorej sa projekt realizuje 
ü Áno, súhlasím 

12. V počiatočnej fáze projektu je nevyhnutné zadefinovať ciele projektu, nakoľko 
ü Sú základom pre plánovacie procesy projektu 
ü Sú centrálnym bodom komunikácie vo vnútri aj navonok projektového tímu 
ü Ohraničujú predmet projektu a definujú výstupy 

13. Diagramy (charts) nám v projektovom manažmente pomáhajú 
ü Zachytávať veľký objem informácií v jednoduchej, prehľadnej a zrozumiteľnej forme 
ü Prostredníctvom vizualizácie zachytávať potrebné skutočnosti a vzťahy a tak zachovávať 

komplexný náhľad na projektový plán 
14. Čím sa projekt odlišuje od bežných úloh? 

ü Má definovaný účel 
ü Je dočasný 

15. Súčasťou predbežného popisu projektu je aj definovanie predpokladov. O čo konkrétne tu ide? 
ü Predpoklady – ako stav interného prípadne externého prostredia, pri ktorom je projekt 

realizovateľný 
16. Ako sa nazýva grafické (tabuľkové) vymedzenie právomocí a zodpovedností osôb z tímu 

realizátorov projektu za konkrétne projektové činnosti/úlohy? 
ü Matica zodpovedností 

17. Ako sa nazýva brainstormingová metóda používaná pri metóde WBS, ktorá nemusí byť tímovým 
brainstormingom? 

ü Mind mapping (mapovanie mysle) 
18. Hlavný zástupca potreby zmeny zo strany zadávateľa (osoba, ktorá presadzuje potrebu 

a dôležitosť projektu) sa označuje ako 
ü Sponzor projektu 

19. Stretávame sa s projektmi aj v bežnom živote? 
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ü áno 
20. Od čoho závisí úspech projektu? 

ü Od snahy/motivácie členov projektového tímu 
ü Od sponzora projektu 
ü Od rozpočtu 

21. Metóda WBS je 
ü Metóda tvorby a vizualizácie hierarchickej štruktúry úloh a aktivít v projekte 

22. Usporiadajte jednotlivé činnosti tak, aby predstavovali logický sled plánovania alokácie 
ľudských zdrojov k aktivitám projektu 

1. Vytvorenie zoznamu pracovníkov 
2. Posúdenie kvalifikácie a zručností pracovníkov s požiadavkami aktivít 
3. Priradenie pracovníkov k aktivitám 
4. Identifikovanie voľných kapacít a vyťaženosti pracovníkov v projekte 
5. Zosumarizovanie úloh a právomocí pracovníkov voči aktivitám 

23. Projektový manažment je 
ü Aplikácia špecifických znalostí a techník 

24. Míľniky (milestones) predstavujú 
ü Kontrolné body v priebehu projektu 
ü Vopred stanovený termín oznamujúci ukončenie určitej ucelenej časti v projekte 

25. Ako sa nazýva grafické znázornenie používané pri plánovaní zdrojov? 
ü histogram 

26. Vytvorená štruktúra aktivít metódou WBS sa následne využíva na 
ü Správne priradenie zdrojov k jednotlivým aktivitám 
ü Optimalizovanie usporiadania aktivít v časovom pláne 
ü Zdokumentovanie odchýlok plánu od skutočnosti 
ü Analyzovanie nadväznosti a možností súbehu aktivít v projekte 

27. Ktorý z nasledovných výrokov charakterizuje kritickú cestu? 
ü Kritická cesta je následné usporiadanie projektových aktivít, ktoré spoločne determinujú 

dĺžku trvania projektu. Pri nedodržaní dĺžky trvania niektorej aktivity na kritickej ceste 
hrozí reálne riziko nedodržania konečného termínu projektu 

28. Ktoré skutočnosti vplývajú na reálne usporiadanie aktivít projektu v čase? 
ü Logické väzby vyplývajúce z procesných nadväzností 
ü Disponibilita a kapacity ľudských zdrojov v čase 
ü Disponibilita zariadenia a vybavenia v čase 

29. To , že projektový plán podlieha schvaľovaniu zo strany zadávateľa znamená 
ü Že po vypracovaní je formálne schválený zadávateľom 
ü Že po schválení sa každá významná zmena navrhnutá počas trvania prjketu rieši 

zmenovým konaním (so zadávateľom) 
30. Atribúty aktivít vo WBS predstavujú 

ü Charakteristiky, požiadavky a popisy aktivít 
31. Ktoré z nasledovných kritérií posudzujeme prioritne spoločne s ekonomickou  

efektívnosťou pri rozhodovaní o zabezpečení zdrojov kúpou alebo zapožičaním? 
ü Istota vs. riziko 

32. Čo iniciuje vznik projektu? 
ü Potreba zmeny vyvolaná interným, prípadne externým prostredím 

33. Uveďte, prečo je projektový manažment dôležitý 
ü Identifikuje, na čo zamerať dôraz (priority) 
ü Vytvára dôveryhodný plán projektu 
ü Organizuje prístup k riešeniu úlohy 

34. To, že plán predstavuje simuláciu projektu znamená 
ü Že popisuje priebeh celého projektu, čím sa snaží identifikovať všetky súvislosti a odhaliť 

jednotlivé potreby s cieľom minimalizovať neurčitosť a riziká projektu 
35. Ktorá z organizačných štruktúr je vhodná pre projektovo orientované organizácie ako napríklad 

poradenské firmy? 
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ü Posledná vyznačená 

 
36. Ktorá z nasledujúcich grafických znázornení zobrazuje čistú projektovú organizáciu? 

ü Druhá 
vyznačená

 
 


