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Úvod
Jednou z prvých a najdôležitejších úloh projektového manažéra pri spúšťaní projektu je
zjednotiť používané pojmy a dosiahnuť spoločný pohľad zúčastnených na projekt. Toto
úsilie až doposiaľ sťažovala absencia štandardného slovenského prekladu PMI výrazov,
ktorý by slúžil nielen pri riadení projektov, ale by sa dal využiť aj pri výučbe, štúdiu
či odbornej komunikácii v slovenčine. Zmyslom priloženého slovníka je zmienený
nedostatok odstrániť. PMI lexikón vo svojom prvom vydaní obsahuje preklad viac než
650 výrazov zo štandardov PMI pre riadenie projektov, programov a projektového
portfólia, ktoré boli rozšírené o niekoľko spojení, ktoré síce PMI nedefinuje, ale často
používa vo svojich textoch, a ktoré treba vysvetliť, aby boli PMI výrazy, resp. ich definície
zrozumiteľnejšie a dali sa lepšie pochopiť jednotlivé rozdiely a významové odtiene. PMI
lexikón obsahuje:






Anglický výraz z PMI štandardov
Najvhodnejší slovenský ekvivalent tohto výrazu
Alternatívne slovenské výrazy, ktoré možno považovať za vhodnú alternatívu
najvhodnejšieho slovenského ekvivalentu
Anglickú definíciu výrazu z PMI štandardov
Preklad anglickej definície do slovenčiny

Do slovenčiny preložené výrazy obsahujú aj slová v zátvorkách, ktoré sú pri preklade
voliteľné - to znamená, že ich v slovenčine možno použiť podľa kontextu a jazykového
citu, aby sa spresnil význam resp. aby odrážali štylistické zvyklosti v slovenčine. Takýmto
spôsobom sa podarilo čiastočne prekonať jazykové obmedzenia, ktoré nevyhnutne pri
každom preklade vznikajú a na ktoré treba pri používaní slovníka prihliadať. Cieľom
prekladu bolo nájsť čo najvhodnejší výraz v slovenčine a pre PMI definície urobiť čo
najvernejší preklad anglickej verzie do slovenčiny. Hlavným zámerom bolo, aby preklad
znel čo najprirodzenejšie v slovenskom jazyku, a preto boli v maximálnej možnej miere
potláčané anglicizmy a cudzojazyčné výrazy a uprednostnené slovenské slová, pokiaľ sa
v danom kontexte dali použiť a nezneli vyslovene škrobene. Popri anglickom znení sa pri
preklade prihliadalo v prípade potreby aj na iné cudzojazyčné preklady PMI. Preklad
niektorých výrazov môže byť preto z pohľadu dnešnej praxe trochu neobvyklý. Voľba
niektorých slovenských výrazov vyplynula z kontextu PMI definícií a ich používania,
keďže bolo potrebné zabezpečiť jednoliatosť slovníka ako celku. Z tohto dôvodu treba
vnímať celý slovník nielen preklad jedného konkrétneho výrazu. Niektoré ťažko
preložiteľné výrazy, napr. „performance,“ boli preložené rôznym spôsobom podľa
konkrétneho kontextu, obdobne môžu mať niektoré slovenské slová viacero anglických
ekvivalentov.
Prípadne návrhy na vylepšenie prekladu je možné zasielať na e-mailovú adresu
communication@pmi.sk

Autor

Skratky anglických výrazov použitých v PMI lexikóne

AC

actual cost

ACWP

actual cost of work performed

BAC

budget at completion

CCB

change control board

COQ

cost of quality

CPAF

cost plus award fee

CPFF

cost plus fixed fee

CPI

cost performance index

CPIF

cost plus incentive fee

CPM

critical path methodology

CV

cost variance

EAC

estimate at completion

EF

early finish date

EMV

expected monetary value

ES

early start date

ETC

estimate to complete

EV

earned value

EVM

earned value management

FF

finish-to-finish

FFP

firm fixed price contract

FMEA

failure mode and effect analysis

FP-EPA

fixed price with economic price adjustment

FPIF

fixed price incentive fee

FS

finish to start

IFB

invitation for bid

LF

late finish date

LOE

level of effort

LS

late start date

OBS

organizational breakdown structure

PDM

precedence diagramming method

PMBOK

Project Management Body of Knowledge

PV

planned value

QFD

quality function deployment

RACI

responsible, accountable, consult, and inform

RAM

responsibility assignment matrix

ABS

risk breakdown structure

RFI

request for information

RFP

request for proposal

RFO

request for quotation

RFT

request for tender

SF

start-to-finish

SOW

statement of work

SPI

schedule performance index

SS

start-to-start

SV

schedule variance

SWOT

strengths, weaknesses, opportunities, and threats

T&M

time and material contract

VAC

variance at completion

WBS

work breakdown structure

PMI Výraz

Slovenský
ekvivalent

Alternatívne výrazy

Acceptance
Criteria

Preberacie kritériá

Akceptačné kritériá

Accepted
Deliverables

Akceptované
Prebraté
(projektové) výstupy
(projektové) výstupy Odsúhlasené
(projektové) výstupy

Accuracy

Správnosť

Acquire Project
Team

Zloženie
projektového tímu

Acquisition

Získanie
(projektových)
zdrojov

Activity

Činnosť

Activity Attributes

Vernosť
Vytvorenie
projektového tímu
Nominovanie
projektového tímu
Vyčlenenie
projektového tímu
Zadováženie
(projektových) zdrojov
Vyčlenenie
(projektových) zdrojov
Obstaranie
(projektových) zdrojov
Aktivita

Príznaky činnosti
Príznačná vlastnosť
Vlastnosti činnosti
činnosti
Parametre činností

PMI Definícia

Preklad PMI definície

Množina podmienok, ktoré treba splniť
A set of conditions that is required to be
na to, aby boli projektové výstupy
met before deliverables are accepted.
akceptované.
Products, results, or capabilities
Produkty, výsledky alebo potenciálne
produced by a project and validated by schopnosti vyprodukované projektom a
the project customer or sponsors as
odobrené zákazníkom alebo
meeting their specified acceptance
zadávateľmi projektu ako napĺňajúce
criteria.
nimi špecifikované preberacie kritériá.
Within the quality management system, Pojem z manažmentu kvality, ktorý
accuracy is an assessment of
označuje posúdenie správnosti v zmysle
correctness.
bezchybnosť.
The process of confirming human
resource availability and obtaining the
team necessary to complete project
activities.

Proces, ktorým sa potvrdzuje
dostupnosť ľudských zdrojov a nominuje
tím potrebný na realizáciu projektových
činností.

Obtaining human and material
resources necessary to perform project
activities. Acquisition implies a cost of
resources, and is not necessarily
financial.

Obstaranie ľudských zdrojov a
materiálnych prostriedkov potrebných
na realizáciu projektových činností.
Získavanie zdrojov implikuje vznik
nákladov, ktoré nemusia byť nevyhnutne
finančnej povahy.

A distinct, scheduled portion of work
performed during the course of a
project.
Multiple attributes associated with each
schedule activity that can be included
within the activity list. Activity attributes
include activity codes, predecessor
activities, successor activities, logical
relationships, leads and lags, resource
requirements, imposed dates,
constraints, and assumptions.

Project Management Institute®

Jedinečná, naplánovaná časť práce
vykonaná v priebehu projektu.
Rôznorodé príznaky spojené s každou
činnosťou časového harmonogramu,
ktoré možno použiť v rámci zoznamu
činností. Príznaky činností zahŕňajú ich
kódy, predchodcov a následníkov,
logické vzťahy, predstihy a sklzy,
požiadavky na zdroje, stanovené
termíny, obmedzenia a predpoklady.
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Kód činnosti

One or more numerical or text values
that identify characteristics of the work
or in some way categorize the schedule
activity that allows filtering and ordering
of activities within reports.

Activity Cost
Estimates

Odhady nákladov
(na realizáciu)
činnosti

The projected cost of the schedule
activity that includes the cost for all
resources required to perform and
complete the activity, including all cost
types and cost components.

Activity Duration

Doba trvania
činnosti

The time in calendar units between the
Trvanie činnosti
start and finish of a schedule activity.
Časová dĺžka činnosti
See also duration.

Odhad doby trvania
činnosti

Odhad trvania
činnosti
Odhad časovej dĺžky
činnosti

Activity Code

Jedna alebo viac číselných či textových
hodnôt, ktoré identifikujú povahu prác
alebo inak kategorizujú činnosti
časového harmonogramu za účelom
možnosti ich filtrovania a zoradenia vo
výkazoch.
Prognóza nákladov činnosti z časového
harmonogramu, ktorá obsahuje náklady
na všetky zdroje potrebné na jej
realizáciu a ukončenie vrátane druhov
nákladov a nákladových položiek.
Doba trvania činnosti vyjadrená v
časových jednotkách stanovených
kalendárom, ktorá je ohraničená
začiatkom a koncom činnosti v časovom
harmonograme. Pozri tiež doba trvania.

A quantitative assessment of the likely
amount or outcome for the duration of
an activity.

Kvantitatívny odhad pre pravdepodobnú
dobu alebo možnú dobu trvania činnosti.

Identifikátor činnosti

A short, unique numeric or text
identification assigned to each schedule
activity to differentiate that project
activity from other activities. Typically
unique within any one project schedule
network diagram.

Krátky a jedinečný číselný alebo textový
kľúč použitý na označenie každej
činnosti v časovom harmonograme za
účelom odlíšenia projektovej činnosti od
ostatných. Zvyčajne ide o jedinečné
označenie v rámci jedného sieťového
diagramu projektového harmonogramu.

Activity List

Zoznam činností

A documented tabulation of schedule
activities that shows the activity
description, activity identifier, and a
sufficiently detailed scope of work
description so project team members
understand what work is to be
performed.

Zdokumentovaný súpis činností z
časového harmonogramu, ktorý
obsahuje opis činnosti, jej identifikátor a
dostatočne detailný popis rozsahu práce
zrozumiteľný členom tímu, ktorí ju majú
realizovať.

Activity Network
Diagrams

Sieťové diagramy
činností

See project schedule network diagram.

Pozri sieťový diagram projektového
harmonogramu.

Activity Duration
Estimate

Activity Identifier

Project Management Institute®
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Activity Resource
Requirements

Activity-on-Node
(AON)

Potreba zdrojov (na
realizáciu) činnosti
Požiadavky činnosti Zdrojové požiadavky
na zdroje
činnosti
Nároky činnosti na
zdroje
Činnosť na
Činnosť na uzle
priesečníku

Actual Cost (AC)

Skutočné náklady

Actual Duration

Skutočná doba
trvania

Adaptive Life
Cycle

Pružný životný
cyklus

The types and quantities of resources
required for each activity in a work
package.

Druhy a množstvo zdrojov potrebné na
každú činnosť v príslušnom pracovnom
balíku.

See precedence diagramming method
(PDM).
The realized cost incurred for the work
performed on an activity during a
specific time period.

Pozri metóda sekvenčného diagramu.

Vynaložené náklady vyvolané
Aktuálne náklady
vykonanou prácou na realizáciu činnosti
v určitom časovom období.
Doba trvania vyjadrená v jednotkách
The time in calendar units between the času stanovených kalendárom
actual start date of the schedule activity ohraničená skutočným začiatkom
and either the data date of the project
činnosti v časovom harmonograme a
Aktuálna doba trvania
schedule if the schedule activity is in
kontrolným termínom, ak je činnosť ešte
progress or the actual finish date if the neukončená alebo skutočným dátumom
schedule activity is complete.
ukončenia, ak je predmetná činnosť už
zavŕšená.

Prispôsobivý životný
cyklus
Adaptívny životný
cyklus

A project life cycle, also known as
change-driven or agile methods that is
intended to facilitate change and require
a high degree of ongoing stakeholder
involvement. Adaptive life cycles are
also iterative and incremental, but differ
in that iterations are very rapid (usually
2-4 weeks in length) and are fixed in
time and resources.

Project Management Institute®

Životný cyklus projektu, známy tiež ako
zmenovo orientovaný cyklus alebo
agilný prístup, ktorý napomáha zmenám
a vyžaduje vysoký stupeň stáleho
zapojenia dotknutých strán. Pružný
životný cyklus je tiež približovací a
prírastkový (stupňovitý) s tým rozdielom,
že iterácie sú veľmi krátke (zvyčajne 2
až 4 týždne) a majú nemenné časové
rozpätie a zdroje.
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A set of tools used to define the quality
requirements and to plan effective
quality management activities. They
include, but are not limited to:
brainstorming, force field analysis,
nominal group techniques and quality
management and control tools.
A technique used to find ways to bring
project activities that are behind into
alignment with plan during project
execution.

Additional Quality
Planning Tools

Doplnkové nástroje
plánovania kvality

Prídavné nástroje
plánovania kvality

Adjusting Leads
and Lags

Úprava (časových)
predstihov a sklzov

Úprava (časových)
predsunutí a
(po)zdržaní

Advertising

Propagácia
(projektu)

Publicita (projektu)
Marketing (projektu)

The process of calling public attention
to a project or effort.

Affinity Diagram

Diagram zhôd

Diagram triedenia
nápadov

A group creativity technique that allows
large numbers of ideas to be classified
into groups for review and analysis.
Any document or communication that
defines the initial intentions of a project.
This can take the form of a contract,
memorandum of understanding (MOU),
letters of agreement, verbal
agreements, email, etc.

Agreements

Dohody

Dohovory
Zmluvy

Aligning
Processes
[Process Group]

Procesy
harmonizácie
(portfólia)

Harmonizačné
procesy
Zosúlaďovacie
procesy
Zlaďovanie procesy

Alternative
Analysis

Analýza možností

Analýza alternatív

Súbor nástrojov potrebných na
definovanie požiadaviek na kvalitu a
efektívne plánovanie činností riadenia
kvality. Zahrňuje, no neobmedzuje sa
na: brainstorming, analýzu silových polí,
metódu nominálnych skupín plus
nástroje riadenia a kontroly kvality.
Metóda na identifikáciu spôsobov ako
počas realizácie projektu uviesť
meškajúce činnosti do súladu s plánom.
Proces na obrátenie pozornosti
verejnosti smerom k projektu alebo
istému úsiliu.
Skupinová kreatívna metóda, ktorá
umožňuje roztriediť veľké množstvo
nápadov do skupín za účelom ich
prehodnotenia a analýzy.
Akýkoľvek dokument alebo komunikácia
definujúca pôvodný účel projektu. Môže
ísť o kontrakt, memorandum o
porozumení, písomné či ústne dohody,
emaily, atď.

Skupina procesov na optimalizáciu
A Process Group to optimize the
portfólia a riadenie strategických zmien,
portfolio and manage strategic change,
možností a požiadaviek, hodnoty
supply and demand, portfolio value,
portfólia, informácií o ňom a rizika
portfolio information, and portfolio risks.
portfólia.
A technique used to evaluate identified Metóda posúdenia identifikovaných
options in order to select which options možností za účelom voľby vhodnej
or approaches to use to execute and
alternatívy alebo vhodného prístupu k
perform the work of the project.
realizácii projektových prác.

Project Management Institute®
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Vypracovanie
možností

Vypracovanie
možností/alternatív
Generovanie
možností/alternatív
Kreovanie
možností/alternatív

Metóda na podnietenie získania čo
A technique used to develop as many
najväčšieho možného počtu
potential options as possible in order to
potenciálnych možností s cieľom
identify different approaches to execute
identifikovať rôzne prístupy k realizácii
and perform the work of the project.
projektových prác.

Analogous
Estimating

Odhad pomocou
analógie

Odhady na základe
historických údajov
Analogické
odhadovanie

A technique for estimating the duration
or cost of an activity or a project using
historical data from a similar activity or
project.

Analytical
Techniques

Analytické metódy

Alternatives
Generation

Oblasť platnosti
Oblasť relevancie
Oblasť aplikácie
Pole platnosti

Metóda odhadu doby trvania alebo
nákladov činnosti alebo projektu
pomocou údajov z podobných činností
alebo podobných projektov
realizovaných v minulosti.
Rozličné metódy odhadu, analýzy a
Various techniques used to evaluate,
predpovede možných výsledných stavov
analyze, or forecast potential outcomes
na základe zmeny premenných
based on possible variations of project
ovplyvňujúcich projekt alebo jeho
or environmental variables and their
prostredie, resp. zmeny ich vzťahov k
relationships with other variables.
iným premenným.
Skupina projektov, ktoré majú spoločné
A category of projects that have
prvky charakteristické pre danú triedu,
common components significant in such avšak ktoré nemusia byť nevyhnutne
projects, but are not needed or present prítomné či potrebné vo všetkých
in all projects. Application areas are
projektoch. Oblasti uplatnenia sa
usually defined in terms of either the
definujú buď podľa produktu (t. j.
product (i.e., by similar technologies or podobné technológie alebo výrobné
production methods) or the type of
metódy) alebo podľa typu zákazníka
customer (i.e.: internal versus external, (napr. interný vs. externý, verejný vs.
government versus commercial) or
súkromný sektor) alebo podľa
industry sector (i.e., utilities, automotive, priemyselného odvetvia (t. j. distribučný,
aerospace, information technologies.
automobilový, letecký, informačné
etc.). Application areas can overlap.
technológie, a pod.). Jednotlivé oblasti
sa môžu navzájom prekrývať.

Application Area

Oblasť uplatnenia

Applying Leads
and Lags

Uplatnenie (závislých)
Uplatnenie
časových rozostupov A technique that is used to adjust the
časových predstihov Uplatnenie (časových) amount of time between predecessor
a sklzov
predsunutí a
and successor activities.
(po)zdržaní

Project Management Institute®

Metóda, ktorou sa upraví doba trvania
medzi predchodcom a nasledovníkom.

10

Apportioned Effort Rozložená prácnosť Alikvotná prácnosť

Schválená
Approved Change
požiadavka na
Request
zmenu
(Z)hodnotenie
Approved Change schválených
Requests Review požiadaviek na
zmenu
Assumption

Assumptions
Analysis

An activity where effort is allotted
proportionately across certain discrete
efforts and not divisible into discrete
efforts. [Note: Apportioned effort is one
of three earned value management
(EVM) types of activities used to
measure work performance.]
A change request that has been
processed through the integrated
change control process and approved.
A review of the change requests to
verify that these were implemented as
approved.
A factor in the planning process that is
considered to be true, real, or certain,
without proof or demonstration.

Predpoklad

Analýza
predpokladov

Attribute Sampling

Kontrola
(štatistickej) vzorky

Vzorkovanie na
základe podstatných
vlastností
Realizácia
štatistického výberu
podľa podstatných
vlastností

Authority

Právomoc

Oprávnenie

A technique that explores the accuracy
of assumptions and identifies risks to
the project from inaccuracy,
inconsistency, or incompleteness of
assumptions.
Method of measuring quality that
consists of noting the presence (or
absence) of some characteristic
(attribute) in each of the units under
consideration. After each unit is
inspected, the decision is made to
accept a lot, reject it, or inspect another
unit.
The right to apply project resources,
expend funds, make decisions, or give
approvals.

Project Management Institute®

Činnosť, kde sa prácnosť prideľuje
proporcionálne cez určité nespojité
prácnosti a prácnosti, ktoré sa nedajú
rozdeliť do nespojitých prácností.
[Poznámka: Rozložená prácnosť je
jedným z faktorov potrebných na
meranie vývoja prácnosti pomocou
riadenia tvorby hodnoty (EVM).]
Požiadavka na zmenu, ktorá prešla
integrovaným procesom riadenia zmien
a bola schválená.
Zhodnotenie realizácie požiadaviek na
zmenu za účelom overenia, že boli
implementované tak, ako bolo
schválené.
Faktor v procese plánovania, o ktorom
sa predpokladá, že je pravdivý,
skutočný alebo istý bez dôkazu alebo
odskúšania.
Metóda skúmajúca presnosť
predpokladov a identifikujúca riziká
plynúce z ich nepresnosti, neúplnosti a
rozporuplnosti, s vplyvom na projekt.
Metóda merania kvality spočívajúca v
zaznamenávaní výskytu (alebo
absencie) nejakej charakteristickej
vlastnosti v každom skúmanom kuse.
Po preverení každého kusu sa prijíma
rozhodnutie, či bude preverovaná
množina akceptovaná, odmietnutá alebo
sa pokračuje inšpekciou ďalšieho kusu.
Oprávnenie nasadiť projektové zdroje,
uvoľniť financie, urobiť rozhodnutia a
udeliť súhlas.
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Authorization

The process of approving, funding, and
communicating the authorization for
initiating work on a component included
in a "balanced portfolio."
Process of allocating resources to
execute selected portfolio components
and to formally communicate portfoliobalancing decisions.

Proces schválenia, pridelenia
finančného krytia a komunikovania
súhlasu na spustenie prác na položke
obsiahnutej vo "vyváženom portfóliu."
Proces pridelenia zdrojov na realizáciu
vybraného komponentu portfólia a
formálnej komunikácie rozhodnutí
stabilizujúcich portfólio.

Schvaľovacie a
kontrolné procesy

A Process Group to authorize portfolio
components and provide ongoing
portfolio oversight.

Skupina procesov na schválenie
položiek portfólia a zabezpečenie
stáleho prehľadu o portfóliu.

Zásobník
požiadaviek

Zoznam požiadaviek
na realizáciu

A listing of product requirements and
deliverables to be completed, written as
stories, and prioritized by the business
to manage and organize the projects
work.

Spätný prepočet
(diagramom)

A critical path method technique for
calculating the late start and late finish
dates by working backward through the
schedule model from the project end
date.

Úsečkový graf

A graphic display of schedule-related
information. In the typical bar chart,
schedule activities or work breakdown
structure components are listed down
the left side of the chart, dates are
shown across the top, and activity
durations are shown as date-placed
horizontal bars. See also Gantt chart.

Schválenie

Authorize
Schvaľovanie
Portfolio [Process] portfólia
Authorizing and
Controlling
Processes
[Process Group]

Backlog

Backward Pass

Bar Chart

Spätný prechod
(diagramom)

Stĺpcový graf

Project Management Institute®

Zoznam požiadaviek na produkt a
konečné výstupy, ktoré treba dodať, s
popisom vlastností a prioritami
stanovenými zástupcami objednávateľa,
slúžiaci na organizáciu a riadenie
projektových prác.
Postup z metódy kritickej cesty, ktorým
sa vypočíta dátum najneskoršieho
možného začiatku alebo konca
pomocou spätného počítania od dátumu
ukončenia projektu v časovom modeli
harmonogramu.
Grafická reprezentácia informácií o
časovom harmonograme. V typickom
stĺpcovom grafe sa harmonogram
činností alebo položky hierarchického
rozboru prác uvádzajú na ľavej strane
grafu, dátumy sa zobrazujú hore a doby
trvania činností sa zobrazujú ako
dátumovo orientované horizontálne
stĺpce. Pozri aj Ganttov diagram.
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Baseline

Basis of Estimates

Benefit

Schválená verzia
(dodávky alebo
diela)

Východiská
odhadov

Prínos

Benefit Realization
Analýza plnenia
Analysis
prínosov
[Technique]
Benefits
Management Plan

Plán riadenia
prínosov

Benefits
Sustainment

Zabezpečenie
(udržateľnosti)
prínosov

Schválený variant
(dodávky alebo diela)
Platná verzia
Platný variant
Záväzný variant
Záväzná verzia
Východiskový variant
Východisková verzia

Podklady k odhadom

Úžitok, Prospech

Analýza naplnenia
prínosov

Zachovanie prínosov
Udržanie (trvalosti)
prínosov

Záväzná verzia dodávky, ktorú možno
The approved version of a work product
meniť iba prostredníctvom schválených
that can be changed only through
procedúr riadenia zmien a ktorá sa
formal change control procedures and
používa ako platný východiskový variant
is used as a basis for comparison.
pre porovnanie.
Supporting documentation outlining the
details used in establishing project
estimates such as assumptions,
constraints, level of detail, ranges, and
confidence levels.
An outcome of actions, behaviors,
products, or services that provide utility
to the sponsoring organization as well
as to the program's intended
beneficiaries.
A technique to analyze portfolio
component achievement of planned
benefits.
The documented explanation defining
the processes for creating, maximizing,
and sustaining the benefits provided by
a program.
Ongoing maintenance activities
performed beyond the end of the
program by receiving organizations to
assure continued generation of the
improvements and outcomes delivered
by the program.

Project Management Institute®

Podporná dokumentácia obsahujúca
podrobné informácie použité pri
stanovení projektových odhadov ako sú
predpoklady, obmedzenia, úroveň
detailu, rozsahy a intervaly spoľahlivosti.
Výsledný stav činností, správania,
produktov alebo služieb, ktorý poskytuje
úžitok investujúcej organizácii ako aj
príjemcom predvídaných programom.
Metóda na analýzu plnenia plánovaných
prínosov prostredníctvom položky
portfólia.
Zdokumentované vysvetlenie definujúce
procesy na vytvorenie, maximalizáciu a
udržanie prínosov dodaných
programom.
Trvalé udržiavacie činnosti realizované u
prijímateľa programu aj po skončení
programu s cieľom nadviazať na
vylepšenia a výsledky, ktoré program
priniesol.
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Porovnanie súčasných a plánovaných
postupov ako sú procesy alebo operácie
s rovnocennými organizáciami za
účelom identifikácie najlepších
osvedčených postupov, generovania
nápadov na zlepšenie a poskytnutia
podkladov pre meranie výkonnosti, resp.
úspešnosti.
Súťažné ponuky sa zvyčajne používajú
Bids are typically used to procure high- pri drahých ľahko definovateľných
cost items with easily definable
položkách. V týchto prípadoch inštitúcie
characteristics. In these cases,
hľadajú najnižšiu cenu. V stavebníctve
agencies are looking for the lowest
znamená slovo súťažná ponuka
price. The word “bid” in construction
dokument, ktorým sa predkladá ponuka
may refer to a document that offers to
na vykonanie určitej práce za stanovenú
perform a specific job at a specific price cenu v určenom čase (tiež sa niekedy
within a certain amount of time (also
nazýva detailná ponuka) alebo môže ísť
called a proposal), or it may refer to the o špecifickú cenu ponúkanú v tomto
specific price offered in that document. dokumente. Žiadosť o predloženie
The IFB or RFQ is focused on pricing,
ponuky a Žiadosť o predloženie cenovej
and not on ideas or concepts.
ponuky sa zameriavajú na cenu a nie na
návrhy a koncepty.
Stretnutia s perspektívnymi dodávateľmi
The meetings with prospective sellers
pred prípravou cenových alebo
prior to the preparation of a bid or
podrobných ponúk s cieľom zabezpečiť,
proposal to ensure all prospective
že všetci potenciálni uchádzači majú
vendors have a clear and common
jasnú a rovnakú predstavu o
understanding of the procurement. Also
obstarávaní. Tiež známe ako zmluvné
known as contractor conferences,
rokovanie s uchádzačmi, rokovanie s
vendor conferences, or pre-bid
dodávateľmi alebo predbežné rokovanie
conferences.
s uchádzačmi.
A method of estimating project duration Metóda odhadnutia doby trvania alebo
or cost by aggregating the estimates of nákladov projektu súčtom odhadov
the lower-level components of the work položiek nižšej úrovne hierarchického
breakdown structure (WBS).
rozboru prác (HRP).

Benchmarking

Porovnanie
(výkonnosti)
(vlastných)
postupov

Bench marking is the comparison of
Overenie (vlastných)
actual or planned practices, such as
praktík porovnaním
processes and operations, to those of
Porovnávanie výkonu
comparable organizations to identify
Overenie vlastného
best practices, generate ideas for
výkonu porovnaním
improvement, and provide a basis for
Komparácia praktík
measuring performance.

Bid

(Súťažná)
(predložená)
(cenová) ponuka

Ponúknutá cena
Predloženie ceny

Bidder Conference

Rokovacie konanie
s uchádzačmi

(Priame) rokovanie s
uchádzačmi

Bottom-Up
Estimating

Odhad súčtom
položiek

Odhad agregáciou
položiek

Project Management Institute®
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Brainstorming

Hľadanie (nových)
myšlienok

Budget

(Schválený)
rozpočet (na
realizáciu)

Budget at
Súhrnný rozpočet
Completion (BAC) na realizáciu (diela)

Buffer

Business Case

Technika zberu
myšlienok
Pohon mozgov
Nápor na mozgy
(Záväzný) rozpočet
(na realizáciu)
Východiskový
rozpočet (na
realizáciu)
Celkový rozpočet na
realizáciu (diela),
Úhrnný rozpočet na
realizáciu (diela)

A general data gathering and creativity
technique that can be used to identify
risks, ideas, or solutions to issues by
using a group of team members or
subject matter experts.

Všeobecná metóda zbierania dát a
podpory kreativity, ktorú možno využiť
na identifikáciu rizík, nápadov alebo
riešení problémov využitím skupiny
členov tímu alebo vecných expertov.

Schválený odhad pre projekt alebo
The approved estimate for the project or
ktorúkoľvek položku hierarchického
any work breakdown structure
rozboru prác alebo ktorúkoľvek činnosť
component or any schedule activity.
v časovom harmonograme.
The sum of all budgets established for
the work to be performed.

Súčet všetkých rozpočtov stanovených
pre prácu, ktorú treba vykonať.

Vyrovnávacia
rezerva

Záloha
Zásoba
(Časová) rezerva

See reserve.

Pozri "rezerva."

Obchodné
zdôvodnenie

Podnikateľské
zdôvodnenie
Podnikateľský zámer
Obchodný zámer
Komerčný zámer
Hospodárske
zdôvodnenie
Ekonomické
zdôvodnenie
Obchodný námet
Podnikateľský námet
Technickoekonomická štúdia

A documented economic feasibility
study used to establish validity of the
benefits of a selected component
lacking sufficient definition and that is
used as a basis for the authorization of
further project or program management
activities.

Zdokumentovaná ekonomická štúdia
uskutočniteľnosti zrealizovaná za
účelom odobrenia prínosov vybranej, no
detailne nevyjasnenej položky, ktorá sa
použije ako podklad na schválenie
ďalších činností projektového alebo
programového riadenia.

Project Management Institute®
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Koncept jedinečnosti organizácie
zahrňujúci tak hmotné ako i nehmotné
prvky. Pomocou efektívneho využívania
odborov projektového, programového a
portfólio riadenia organizácie
nadobudnú schopnosť aplikovať
spoľahlivé, uznávané procesy na
dosiahnutie podnikových cieľov a
zvýšenie hodnoty svojich podnikových
aktív z realizovaných investícií.

Business Value

Hodnota
(podnikových) aktív

Hodnota pre
podnikanie
Hodnota podnikania

A concept that is unique to each
organization and includes tangible and
intangible elements. Through the
effective use of project, program, and
portfolio management disciplines,
organizations will possess the ability to
employ reliable, established processes
to meet enterprise objectives and obtain
greater business value from their
investments.

Buyer

Kupujúci

Nákupca
Objednávateľ
Obstarávateľ

The acquirer of products, services, or
results for an organization.

Nadobúdateľ produktov, služieb alebo
výsledkov pre určitú organizáciu.

Analýza spôsobilostí
a schopností

A technique performed to understand
the human, financial, and asset capacity
and capability of the organization in
order to select, fund, and execute
portfolio components.

Metóda používaná na pochopenie
ľudských, finančných a technických
možností a schopností organizácie za
účelom výberu, financovania a
realizácie položiek projektového
portfólia.
Metóda zoskupenia položiek portfólia
podľa kritérií.

Capability and
Capacity Analysis
[Technique]

Analýza schopností
a možností

Categorization of
Components
[Technique]

Kategorizácie
položiek

A technique to group portfolio
components based on criteria.

Category

Kategória

A predetermined key description used
to group potential and authorized
components to facilitate further decision
making. Categories are linked to
components with a common set of
strategic goals.

Cause and Effect
Diagram

Diagram príčin a
následkov

Išikavov diagram

A decomposition technique that helps
trace an undesirable effect back to its
root cause.
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Vopred daný kľúčový popis používaný
na zoskupenie potenciálnych a
schválených položiek s cieľom uľahčiť
ďalšie rozhodovanie. Jednotlivé
kategórie sú prepojené s položkami na
základe spoločnej množiny
strategických cieľov.
Dekompozičná technika pomáhajúca
vyšetriť hlavnú príčinu neželaného
efektu.
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Central Tendency

Change Control

Tendencia (dát) k
strednej hodnote

Tendencia
centralizácie (dát)

Riadenie zmien

Kontrola nad
zmenami
Kontrola zmien
Správa zmien

A property of the central limit theorem
predicting that the data observations in
a distribution will tend to group around a
central location. The three typical
measures of central tendency are the
mean, median, and mode.
A process whereby modifications to
documents, deliverables, or baselines
associated with the project are
identified, documented, approved, or
rejected.

Vlastnosť centrálnej limitnej vety
predpovedajúca, že dáta pozorovanej
distribúcie sa zoskupujú okolo centrálnej
polohy. Tri typické vyjadrenia strednej
hodnoty sú priemer, medián a modus.
Proces, ktorým sa identifikujú,
dokumentujú, schvaľujú alebo zamietajú
zmeny dokumentov, výstupov a
schválených verzií projektu.
Formálne vymenovaná skupina
zodpovedná za posúdenie,
vyhodnotenie, schválenie, odloženie
alebo zamietnutie zmien v projekte a za
zaznamenanie a komunikáciu týchto
rozhodnutí.
Súbor procedúr popisujúcich spôsob
riadenia a kontroly modifikácií
konečných projektových výstupov a
projektovej dokumentácie.

Change Control
Board (CCB)

Výbor kontroly a
riadenia zmien

Kontrolný výbor
riadenia zmien

A formally chartered group responsible
for reviewing, evaluating, approving,
delaying, or rejecting changes to the
project; and for recording and
communicating such decisions.

Change Control
System

Systém riadenia
zmien

Systém kontroly
zmien
Systém správy zmien

A set of procedures that describes how
modifications to the project deliverables
and documentation are managed and
controlled.

Nástroje riadenia
zmien

Nástroje na riadenie
zmien

Ručné alebo automatizované nástroje
Manual or automated tools to assist
uľahčujúce riadenie zmien a/alebo
with change and/or configuration
konfigurácie. Nástroje by mali
management. At a minimum, the tools
podporovať minimálne činnosti výboru
should support the activities of the CCB.
kontroly a riadenia zmien.

Register zmien

Zoznam zmien
Denník zmien

A comprehensive list of changes made
during the project. This typically
includes dates of the change and
impacts in terms of time, cost, and risk.

Súborný zoznam zmien vykonaných
počas projektu. Typicky zahŕňa dátumy
zmien a ich dopad na termíny, náklady a
riziká.

A formal proposal to modify any
document, deliverable, or baseline.

Formálny návrh na modifikovanie
niektorého dokumentu, konečného
výstupu alebo schválenej verzia
projektu.

Change Control
Tools

Change Log

Change Request

Požiadavka na
zmenu

Zmenová požiadavka

Project Management Institute®
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Charter

Zadanie

Checklist Analysis

Analýza kontrolného
zoznamu

Checksheets

Kontrolné hárky

Claim

(Právny) nárok

Claims
Administration

Správa právnych
nárokov

Close
Procurements

Ukončenie
obstarávania

Close Project or
Phase

Ukončenie projektu
alebo fázy

Closed
Procurements

Ukončené
obstarávania

Stanovy
Splnomocnenie
Predpis
Štatút

See project charter.

Pozri "zadanie projektu."

A technique for systematically reviewing Metóda na systematické posúdenie
materials using a list for accuracy and
materiálov pomocou zoznamu
completeness.
definujúceho presnosť a úplnosť.
Zaznačovací hárok, ktorý môže pri
zaznamenávaní údajov slúžiť ako
kontrolný zoznam.
A request, demand, or assertion of
Požiadavka, žiadosť o uplatnenie alebo
rights by a seller against a buyer, or
uplatnenie práv, napríklad v prípade
vice versa, for consideration,
spornej zmeny, predávajúcim voči
(Zmluvné) oprávnenie
compensation, or payment under the
kupujúcemu a naopak, v súlade s
terms of a legally binding contract, such právoplatne uzavretou zmluvou za
as for a disputed change.
odplatu, kompenzáciu alebo platbu.
Správa zmluvných
The process of processing,
práv
Proces spracovania, prisúdenia alebo
adjudicating, and communicating
Výkon zmluvných
komunikovania zmluvných nárokov.
contract claims.
práv
The process of completing each project Proces ukončenia všetkých obstarávaní
Ukončenie nákupov
procurement.
v rámci projektu.
Proces dokončenia všetkých činností
The process of finalizing all activities
naprieč všetkými skupinami procesov
across all of the Project Management
projektového riadenia za účelom
Process Groups to formally complete a
formálneho uzavretia projektu alebo
project or phase.
fázy.
Project contracts or other procurement Projektové zmluvy alebo iné dohody k
agreements that have been formally
obstarávaniu, ktoré boli oprávnenou
acknowledged by the proper authorizing osobou formálne uznané za riadne
agent as being finalized and signed off. ukončené a uzavreté.
A tally sheet that can be used as a
checklist when gathering data.

Project Management Institute®
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Closing Process
Group

Code of Accounts

Collect
Requirements

Colocation

Communication
Constraints

Communication
Methods
Communication
Methods [Tool]

Communication
Models

Procesy realizované za účelom
Those processes performed to finalize dokončenia všetkých činností naprieč
Skupina procesov
Skupina procesov
all activities across all Process Groups všetkými skupinami procesov vedúce k
ukončenia (projektu) zavŕšenia (projektu)
to formally close a project or phase.
formálnemu ukončeniu projektu alebo
fázy.
A numbering system used to uniquely
Číselný systém na jedinečnú
(Projektová) osnova Systém označovania identify each component of the work
identifikáciu každej položky
breakdown structure (WBS).
hierarchického rozboru prác (HRP).
The process of determining,
Proces stanovenia, dokumentácie a
documenting, and managing
riadenia potrieb a požiadaviek dotknutej
Zber požiadaviek
stakeholder needs and requirements to strany za účelom naplnenia
meet project objectives.
projektových cieľov.
Stratégia rozmiestnenia personálu v
An organizational placement strategy
organizácii, kedy sú členovia
(Fyzické)
where the project team members are
Sústredenie (členov
projektového tímu fyzicky umiestnení
zoskupenie (členov
physically located close to one another
tímu) na jedno miesto
blízko seba s cieľom zlepšiť
tímu)
in order to improve communication,
komunikáciu, pracovné vzťahy a
working relationships, and productivity.
produktivitu.
Restrictions on the content, timing,
Obmedzenia ohľadom obsahu,
audience, or individual who will deliver a načasovania, publika alebo jedinca,
Komunikačné
Prekážky v
communication usually stemming from ktorý komunikuje, ktoré vznikajú z
obmedzenia
komunikácii
specific legislation or regulation,
dôvodu osobitnej legislatívy, regulácie,
technology, or organizational policies.
technológie alebo pravidiel organizácie.
A systematic procedure, technique, or
Systematické procedúry, metódy a
Komunikačné
Metódy komunikácie process used to transfer information
procesy použité na prenos informácií
metódy
among project stakeholders.
medzi projektom dotknutými stranami.
Tools that share and distribute
Nástroje, ktoré umožňujú zdieľať a
Metódy
information among portfolio
distribuovať informácie medzi stranami
Spôsoby komunikácie
komunikácie
stakeholders, such as email, video
dotknutými portfóliom ako sú emaily,
conferencing, web portals, etc.
videokonferencie, webové portály, atď.
A description, analogy, or schematic
Opisy, analógie a schémy použité na na
Komunikačné
used to represent how the
Modely komunikácie
zobrazenie procesu komunikácie v
modely
communication process will be
prostredí projektu.
performed for the project.

Project Management Institute®
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Communication
Requirements
Analysis

Analýza
požiadaviek na
komunikáciu

Communication
Technology

Komunikačná
technológia

Communications
Management Plan

Plán riadenia
komunikácie

Compliance

Súlad s (právnymi)
predpismi

Dodržiavanie
(právnych) predpisov
Konanie v súlade s
(právnymi) predpismi

Component
[Portfolio]

Položka

Komponent

Component
Proposal

Návrh položky

Návrh komponentu

Components

Položky (programu)

Komponenty

Realizácia
obstarávania

Výber uchádzačov
Realizácia
výberového konania
Realizácia súťaže
(uchádzačov)

Conduct
Procurements

Analytická metóda slúžiaca na zistenie
informačných potrieb projektom
dotknutých strán využívajúca rozhovory,
praktické sedenia, štúdium skúseností
získaných v predchádzajúcich
projektoch, atď.
Špecifické nástroje, systémy, počítačové
Specific tools, systems, computer
programy, atď., použité na prenos
programs, etc., used to transfer
informácií medzi projektom dotknutými
information among project stakeholders.
stranami.
A component of the project, program, or
Zložka plánu riadenia, projektu,
portfolio management plan that
programu alebo portfólia, ktorá popisuje
describes how, when, and by whom
ako, kedy a kto bude spravovať a
information about the project will be
distribuovať informácie o projekte.
administered and disseminated.
Všeobecný koncept vyhovenia pravidlu,
A general concept of conforming to a
štandardu, zákonu alebo požiadavke
rule, standard, law, or requirement such
tak, aby posúdenie výsledkov dodržania
that the assessment of compliance
predpisov bolo možné vyjadriť
results in a binomial result stated as
binominálnym spôsobom ako "spĺňa,"
"compliant" or "noncompliant."
resp. "nespĺňa."
Nespojitý element portfólia, ktorý
A discrete element of a portfolio that is
vyjadruje program, projekt alebo inú
a program, project, or other work.
prácu.
A recommendation or plan, business
Odporúčanie, plán, podnikateľský zámer
case, or feasibility study, developed by alebo štúdia uskutočniteľnosti,
stakeholders or sponsors, to introduce vypracované dotknutými stranami alebo
or change a portfolio component or
zadávateľmi, na zaradenie alebo zmenu
components.
položky alebo položiek portfólia.
Individual projects and non-project work Jednotlivé projekty a neprojektové
activities grouped together to make up a pracovné činnosti zoskupené spolu vo
program.
forme programu.
An analytical technique to determine the
information needs of the project
stakeholders through interviews,
workshops, study of lessons learned
from previous projects, etc.

The process of obtaining seller
responses, selecting a seller, and
awarding a contract.
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Proces získavania odpovedí
uchádzačov, výberu konkrétneho
uchádzača a pririeknutia zmluvy.
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Configuration
Management
System

Systém
konfiguračného
manažmentu

Systém riadenia
konfigurácií

Conflict
Management

Zvládanie konfliktu

Manažovanie
konfliktov

Conformance

(S)plnenie
(kvalitatívnych)
ukazovateľov

(S)plnenie
(kvalitatívnych)
požiadaviek

Conformance
Work

Prácnosť splnenia
(kvalitatívnych)
požiadaviek

Náklady splnenia
(kvalitatívnych)
požiadaviek

Constraint

Obmedzenie

Limitujúci faktor
Ohraničenie

A subsystem of the overall project
management system. It is a collection of
formal documented procedures used to
apply technical and administrative
direction and surveillance to: identify
and document the functional and
physical characteristics of a product,
result, service, or component; control
any changes to such characteristics;
record and report each change and its
implementation status; and support the
audit of the products, results, or
components to verify conformance to
requirements. It includes the
documentation, tracking systems, and
defined approval levels necessary for
authorizing and controlling changes.
Handling, controlling, and guiding a
conflictual situation to achieve a
resolution.
Within the quality management system,
conformance is a general concept of
delivering results that fall within the
limits that define acceptable variation
for a quality requirement.
In the cost of quality framework,
conformance work is done to
compensate for imperfections that
prevent organizations from completing
planned activities correctly as essential
first-time work. Conformance work
consists of actions that are related to
prevention and inspection.

Podsystém celkového systému riadenia
projektu. Ide o množinu formálne
zdokumentovaných procedúr použitých
na aplikáciu technického a
administratívneho smerovania a
sledovania za účelom: identifikovať a
zdokumentovať funkčné a fyzické
vlastnosti produktu, výsledku, služby,
alebo položky, zaznamenať a hlásiť
každú zmenu týchto vlastností a stav jej
implementácie a podporiť audit
produktov, výsledkov alebo položiek s
cieľom overiť dodržanie požiadaviek.
Zahŕňa dokumentáciu, systémy
sledovania a úrovne schvaľovania
potrebné na odsúhlasenie a kontrolu
zmien.
Zvládanie, kontrola a usmerňovanie
konfliktnej situácie s cieľom dosiahnuť
jej vyriešenie.
Plnenie predstavuje v rámci systému
riadenia kvality všeobecný koncept
dodávania výsledkov, ktoré spadajú do
hraníc definujúcich prijateľné tolerancie
požiadaviek na kvalitu.
Prácnosť splnenia požiadaviek v rámci
nákladov na kvalitu predstavuje práce
na kompenzáciu nedostatkov, ktoré
bránia organizáciám skončiť plánované
činnosti riadne v zásade na prvý pokus.
Náklady na splnenie požiadaviek plynú
z činností, ktoré súvisia s prevenciou a
previerkou.

A limiting factor that affects the
execution of a project, program,
portfolio, or process.

Limitujúci prvok ovplyvňujúci realizáciu
projektu, programu, portfólia alebo
procesu.
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Vizuálne zobrazenie obsahu projektu
znázorňujúce podnikové systémy
(proces, zariadenie, počítačový systém,
atď.) a spôsob, akým na ľudí a iné
systémy (činitele) obsah projektu
pôsobí.
An event or occurrence that could affect Udalosť alebo výskyt, ktoré môžu
the execution of the project that may be ovplyvniť realizáciu projektu a pre ktoré
accounted for with a reserve.
sa zvyčajne tvorí rezerva.
A visual depiction of the product scope
showing a business system (process,
equipment, computer system, etc.), and
how people and other systems (actors)
interact with it.

Context Diagrams

Schéma súvislostí

Náčrty súvislostí
Nákresy súvislostí

Contingency

(Nepredvídaná)
okolnosť

Eventualita
Výnimočná okolnosť

Contingency
Allowance

Záloha pre
nepredvídané
okolnosti

Záloha pre výnimočné
See reserve.
okolnosti
Budget within the cost baseline or
performance measurement baseline
that is allocated for identified risks that
are accepted and for which contingent
or mitigating responses are developed.

Pozri "rezerva."
Rozpočet, v rámci schváleného rozpočtu
alebo záväzných výkonnostných
ukazovateľov, alokovaný pre
identifikované a akceptované riziká s
navrhnutými záložnými alebo dopad
zmierňujúcimi scenármi.
Odpovedné scenáre, ktoré možno
použiť v prípade výskytu nepredvídanej
okolnosti..

Contingency
Reserve

Rezerva pre
nepredvídané
okolnosti

Rezerva pre
výnimočné okolnosti
Záložný rozpočet

Contingent
Response
Strategies

Záložné stratégie

Stratégie pre
nepredvídané
okolností

Contract

Zmluva

Dohoda
Kontrakt

Contract Change
Control System

Systém riadenia
zmien zmluvných
záväzkov

The system used to collect, track,
adjudicate, and communicate changes
to a contract.

Systém používaný na zber, sledovanie,
priznanie a komunikovanie zmien v
zmluve.

Kontrola

Comparing actual performance with
planned performance, analyzing
variances, assessing trends to effect
process improvements, evaluating
possible alternatives, and
recommending appropriate corrective
action as needed.

Porovnanie skutočného vývoja oproti
plánovanému, analýza odchýlok,
posúdenie trendov s cieľom privodiť
zlepšenie procesov, vyhodnocovanie
možných alternatív a odporúčanie
vhodných nápravných opatrení, ak je to
potrebné.

Control

Regulácia

Responses provided which may be
used in the event that a specific trigger
occurs.
A contract is a mutually binding
agreement that obligates the seller to
provide the specified product or service
or result and obligates the buyer to pay
for it.
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Vzájomné záväzná dohoda, ktorá
zaväzuje predávajúceho poskytnúť
špecifický produkt alebo služby alebo
výsledok a kupujúceho za ne zaplatiť.
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Control Account
(CA)

Kontrolný účet

Control
Communications

Kontrola
komunikácie

Control Costs

Kontrola nákladov

Control Chart

Kontrolný graf

Manažérsky kontrolný bod, v ktorom sa
integrujú rozsah, rozpočet, skutočné
A management control point where
náklady a časový harmonogram a
scope, budget, actual cost, and
porovnávajú sa so získanou hodnotou
schedule are integrated and compared
za účelom sledovania vývoja a merania
to earned value for performance
výkonu. (Komentár: Ide o
measurement. (Note: It is a
zdokumentovaný rozsah cieľových
documented scope of technical, cost,
technických, nákladových alebo
and schedule objectives within a project
Kontrolný zúčtovací
časových parametrov v rámci projektu,
corresponding to a WBS element that
bod
ktorý zodpovedá prvku hierarchického
has a responsible organizational
rozboru prác s priradeným
element or individual identified. The
zodpovedným organizačným útvarom
control account is represented in a
alebo jednotlivcom. Kontrolný účet
Responsibility Assignment Matrix
možno vyjadriť pre účely matice
(RAM) as the intersection of the WBS
priradenia pracovných náplní ako
and the Organizational Breakdown
priesečník hierarchického rozboru
Structure (OBS).)
projektových prác s hierarchickým
rozborom projektovej organizácie.)
The process of monitoring and
Proces monitorovania a kontrolovania
Monitorovanie
controlling communications throughout komunikácie počas celého životného
komunikácie
the entire project life cycle to ensure the cyklu projektu s cieľom zaistiť, aby boli
Riadenie komunikácie information needs of the project
uspokojené informačné potreby
stakeholders are met.
dotknutých strán.
The process of monitoring the status of
Proces monitorovania stavu projektu s
the project to update the project costs
cieľom aktualizovať projektové náklady
and managing changes to the cost
a riadiť zmeny schváleného rozpočtu.
baseline.
Grafické zobrazenie procesných dát v
A graphic display of process data over
čase a voči stanoveným kontrolným
time and against established control
limitom so stredovou osou, ktorá
Kontrolný graf stavu
limits, which has a centerline that
pomáha stanoviť trend zakreslených
assists in detecting a trend of plotted
hodnôt vzhľadom k jednému z
values toward either control limit.
kontrolných limitov.
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Control Limits

Kontrolné limity

Control
Procurements

Kontrola
obstarávania

Control Quality

Kontrola kvality

Control Risks

Kontrola rizík

Control Scope

Kontrola rozsahu

Control Schedule

Kontrola časového
harmonogramu

Povolené rozsahy

Kontrola časového
rozvrhu

Plocha pokrývajúca tri štandardné
odchýlky na ktorejkoľvek strane
stredovej osi alebo strednej hodnoty
normálovej distribúcie dát zakreslených
na kontrolnom grafe, ktorá znázorňuje
ich očakávaný rozptyl. Pozri tiež "limity
špecifikácie."
Proces riadenia dodávateľskoThe process of managing procurement
odberateľských vzťahov, monitorovanie
relationships, monitoring contract
plnenia zmlúv a realizácia potrebných
performance, and making changes and
zmien, resp. nápravných opatrení v
corrections as appropriate.
prípade potreby.
Proces monitorovania a
The process of monitoring and
zaznamenávania výsledkov realizácie
recording results of executing the
činností súvisiacich s kvalitou za účelom
quality activities to assess performance
zhodnotenia vývoja a odporučenia
and recommend necessary changes.
potrebných zmien.
Proces implementácie protirizikových
The process of implementing risk
opatrení, sledovanie identifikovaných
response plans, tracking identified risks,
rizík, monitorovanie zvyškových rizík,
monitoring residual risks, identifying
identifikácia nových rizík a
new risks, and evaluating risk process
vyhodnocovanie efektívnosti procesu
effectiveness throughout the project.
riadenia rizík počas projektu.
The process of monitoring the status of
Proces monitorovania rozsahu projektu
the project and product scope and
a produktu a riadenie zmien
managing changes to the scope
schválených verzií ich rozsahu.
baseline.
Proces monitorovania stavu
The process of monitoring the status of projektových činností s cieľom
project activities to update project
aktualizovať stav vývoja projektu a riadiť
progress and manage changes to the
zmeny v schválenom časovom
schedule baseline to achieve the plan. harmonograme za účelom dodržania
plánu.
The area composed of three standard
deviations on either side of the
centerline or mean of a normal
distribution of data plotted on a control
chart, which reflects the expected
variation in the data. See also
specification limits.
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Control
Stakeholder
Engagement

Kontrola zapojenia
dotknutých strán

Corrective Action

Nápravné opatrenie

Cost Aggregation

Zoskupenie
nákladov

Cost Baseline

Schválený rozpočet

Cost Management Plán riadenia
Plan
nákladov

Kontrola zapojenia
zainteresovaných
strán
Kontrola zapojenia
záujmových skupín

The process of monitoring overall
project stakeholder relationships and
adjusting strategies and plans for
engaging stakeholders.

Proces monitorovania celkových
vzťahov k projektom dotknutým stranám
a prispôsobenie stratégií a plánov na
zapojenie dotknutých strán.

An intentional activity that realigns the
Vedomá činnosť, ktorá uvádza do
performance of the project work with the súladu skutočný vývoj projektu s plánom
project management plan.
riadenia projektu.
Sčítanie odhadov nákladových položiek
Summing the lower-level cost estimates
nižšej úrovne v súvislosti s rôznymi
associated with the various work
pracovnými balíkmi pre danú úroveň
Agregácia nákladov
packages for a given level within the
hierarchického rozboru projektových
projects WBS or for a given cost control
prác alebo pre určený kontrolný
account.
nákladový účet.
Schválená verzia projektového rozpočtu
The approved version of the timeorientovaného podľa časových fáz,
Záväzný rozpočet
phased project budget, excluding any
ktorá nezahŕňa žiadnu manažérsku
Východiskový
management reserves, which can be
rezervu, môže sa meniť iba
rozpočet
changed only through formal change
prostredníctvom formálneho procesu
Východiskové náklady control procedures and is used as a
kontroly zmien a ktorá slúži ako základ
basis for comparison to actual results.
pre porovnanie so skutočným stavom.
A component of a project or program
Zložka plánu riadenia projektu alebo
management plan that describes how
programu, ktorá popisuje ako budú
costs will be planned, structured, and
plánované, štruktúrované a
controlled.
kontrolované náklady.
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Náklady na kvalitu

Náklady (dodržania)
kvality

A method of determining the costs
incurred to ensure quality. Prevention
and appraisal costs (cost of
conformance) include costs for quality
planning, quality control (QC), and
quality assurance to ensure compliance
to requirements (i.e., training, QC
systems, etc.). Failure costs (cost of
nonconformance) include costs to
rework products, components, or
processes that are non-compliant, costs
of warranty work and waste, and loss of
reputation.

Cost Performance NákladovoIndex (CPI)
výkonnostný index

Nákladovovýkonnostný
koeficient
Nákladovo
výkonnostný
ukazovateľ
Index výkonu podľa
nákladov

A measure of the cost efficiency of
budgeted resources expressed as the
ratio of earned value to actual cost.

Cost of Quality

Cost Plus Award
Fee Contracts
(CPAF)

Zmluva v rozsahu
oprávnených
skutočných
nákladov s
prémiovou prirážkou

Cost Plus Fixed
Fee Contract
(CPFF)

Zmluva v rozsahu
oprávnených
zmluvných
nákladov s pevnou
prirážkou

A category of contract that involves
payments to the seller for all legitimate
actual costs incurred for completed
work, plus an award fee representing
seller profit.
A type of cost-reimbursable contract
Zmluva podľa
where the buyer reimburses the seller
skutočne
for the seller's allowable costs
vynaložených
(allowable costs are defined by the
nákladov s
contract) plus a fixed amount of profit
dohodnutou odmenou
(fee).
Zmluva podľa
skutočne
vynaložených
nákladov s prémiou
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Metóda zistenia nákladov, ktoré vznikli z
dôvodu zabezpečenia kvality. Prevencia
a náklady na posúdenie (náklady
plnenia kritérií) zahŕňajú náklady na
plánovanie kvality, kontrolu kvality a na
zaistenie kvality za účelom zabezpečiť
splnenie požiadaviek (t. j. školenia,
systémy kontroly kvality, atď.). Náklady
chybovosti (náklady nedodržania kritérií)
zahŕňajú náklady na prepracovanie
nevyhovujúcich produktov,
komponentov alebo procesov, náklady
za záručné opravy a odpady ako aj
náklady za stratu dobrého mena.
Merítko nákladovej efektivity zdrojov
zahrnutých do rozpočtu vyjadrené ako
koeficient pomeru získanej hodnoty a
skutočných nákladov.
Typ kontraktu, ktorý zahŕňa platby
dodávateľovi za všetky oprávnené
skutočné náklady za realizované práce
plus prémiovú prirážku reprezentujúcu
dodávateľov zisk.
Typ refundačného kontraktu, kde
obstarávateľ uhradí dodávateľovi
prípustné náklady (prípustné náklady sú
definované v kontrakte) plus pevnú
sumu ako profit (honorár).
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Cost Plus
Incentive Fee
Contract (CPIF)

Zmluva v rozsahu
oprávnených
zmluvných
nákladov s
motivačnou
prirážkou

Cost Variance
(CV)

Rozpočtová odchýlka
Odchýlka od rozpočtu
(nákladov)
Nákladová odchýlka Odchýlka voči
plánovaným
nákladom
Odklon nákladov

Cost-Benefit
Analysis

Analýza nákladov a
prínosov

CostReimbursable
Contract

Crashing

Create WBS

Zmluva podľa
skutočne
vynaložených
nákladov s
motivačnou odmenou

A type of cost-reimbursable contract
where the buyer reimburses the seller
for the seller's allowable costs
(allowable costs are defined by the
contract), and the seller earns its profit if
it meets defined performance criteria.

Typ refundačného kontraktu, kde
obstarávateľ uhradí dodávateľovi
prípustné náklady (prípustné náklady sú
definované v kontrakte) a dodávateľ
docieli zisk, ak splní stanovené
výkonnostné kritériá.

The amount of budget deficit or surplus
at a given point in time, expressed as
the difference between the earned
value and the actual cost.

Rozpočtový deficit alebo prebytok v
stanovenom časovom bode vyjadrený
ako rozdiel medzi získanou hodnotou a
skutočnými nákladmi.

Nástroj finančnej analýzy používaný na
výpočet prínosov dosiahnutých
projektom pri zohľadnení jeho nákladov.
Typ kontraktu zahrňujúci platbu
A type of contract involving payment to dodávateľovi za jeho skutočné náklady
the seller for the seller's actual costs,
plus príplatok reprezentujúci zvyčajne
plus a fee typically representing seller's dodávateľov zisk. Zmluvy v rozsahu
Zmluva v rozsahu
profit. Cost-reimbursable contracts often skutočných nákladov s motivačným
skutočných
include incentive clauses where, if the
bonusom zvyknú obsahovať motivačnú
nákladov s
seller meets or exceeds selected
doložku, kedy dodávateľ dostane od
motivačným
project objectives, such as schedule
obstarávateľa motivačný príplatok alebo
bonusom
targets or total cost, then the seller
bonus ak splní alebo prekoná vybrané
receives from the buyer an incentive or projektové ciele ako napríklad
bonus payment.
stanovené termíny alebo výška
celkových nákladov.
A technique used to shorten the
Metóda skrátenia doby trvania
Skracovanie trvania Zintenzívnenie (úsilia)
schedule duration for the least
harmonogramu pre najnižšie prírastkové
(činnosti)
Vystupňovanie (úsilia)
incremental cost by adding resources.
náklady pridaním zdrojov.
Vykonať
The process of subdividing project
Proces rozdelenia projektových
hierarchický rozbor
deliverables and project work into
Vytvoriť HRP
konečných výstupov a projektových prác
(projektových) prác
smaller, more manageable
na menšie, ľahšie zvládnuteľné položky.
(HRP)
components.
Porovnanie nákladov
a prínosov

A financial analysis tool used to
determine the benefits provided by a
project against its costs.
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Criteria

Kritériá

Critical Chain
Method

Metóda kritickej
reťaze

Critical Path

Kritická cesta

Critical Path
Activity

Činnosť na kritickej
ceste

Critical Path
Method

Metóda kritickej
cesty

Customer

Zákazník

Customer
Satisfaction

Spokojnosť
zákazníka

Data Date

Kontrolný termín

Standards, rules, or tests on which a
judgment or decision can be based or
by which a product, service, result, or
process can be evaluated.
A schedule method that allows the
Metóda kritickej väzby project team to place buffers on any
Metóda kritického
project schedule path to account for
prepojenia
limited resources and project
uncertainties.
The sequence of activities that
represents the longest path through a
Kritický sled
project, which determines the shortest
possible duration.
Činnosť na kritickej
Any activity on the critical path in a
vetve
project schedule.
A method used to estimate the
minimum project duration and
Metóda kritického
determine the amount of scheduling
sledu
flexibility on the logical network paths
within the schedule model.

Štandardy, pravidlá alebo testy, na
základe ktorých sa vydáva posudok
alebo rozhodnutie, a podľa ktorých sa
hodnotí produkt, služby, výsledok alebo
proces.
Metóda plánovania, ktorá umožňuje
projektovému tímu plánovať rezervy na
ktorejkoľvek časovej vetve projektu s
cieľom zohľadniť obmedzené zdroje a
neistotu v projekte.
Postupnosť činností predstavujúca
najdlhšiu vetvu projektu s najkratšou
možnou dobou trvania.

Ktorákoľvek činnosť na kritickej ceste v
projektovom časovom harmonograme.
Metóda na odhad minimálnej doby
trvania projektu a na stanovenie
pružnosti časového harmonogramu s
ohľadom na prepojenie logických vetiev
v jeho modeli.
Zákazník reprezentuje osobu(y) alebo
Customer is the person(s) or
organizáciu(e), ktoré zaplatia za
organization(s) that will pay for the
projektom vytvorený produkt, službu
Odberateľ Spotrebiteľ
project's product, service, or result.
alebo výsledok. S ohľadom na
Konzument
Customers can be internal or external to organizáciu realizujúcu projekt treba
the performing organization.
rozlišovať medzi externými a internými
zákazníkmi.
Spokojnosť
Within the quality management system, Ide o stav naplnenia v rámci systému
odberateľa
a state of fulfillment in which the needs riadenia kvality, kedy sú potreby z
Spokojnosť
of a customer are met or exceeded for pohľadu predpokladaných očakávaní
spotrebiteľa
the customer's expected experiences
zákazníka naplnené alebo prekročené.
Spokojnosť
as assessed by the customer at the
Naplnenie sa posudzuje v momente
konzumenta
moment of evaluation.
vyhodnotenia zákazníkom.
Dátum reportovania
A point in time when the status of the
Bod v čase, kedy sa zaznamenáva stav
(stavu)
project is recorded.
projektu.
Project Management Institute®
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Data Gathering
and
Representation
Techniques

Metódy zberu a
prezentácie dát

Techniques used to collect, organize,
and present data and information.

Metódy využívané na zber, organizáciu
a prezentáciu dát či informácií.

Decision Tree
Analysis

Analýza (pomocou)
rozhodovacieho
stromu

Decomposition

Rozklad

Dekompozícia
Rozbor

Defect

Nedostatok

Závada
Vada
Chyba

Schematická a výpočtová
znázorňovacia metóda používaná na
vyhodnotenie dopadov sledu viacerých
možností pod vplyvom neurčitosti.
Metóda delenia a rozdrobenia rozsahu
projektu a konečných projektových
výstupov na menšie, ľahšie
zvládnuteľné časti.
Vada alebo nedokonalosť projektového
komponentu, kedy predmetný
komponent nespĺňa požiadavky alebo
špecifikáciu a je potrebné ho opraviť
alebo nahradiť.

Defect Repair

Odstránenie vád a
nedostatkov

Odstránenie chýb

A diagramming and calculation
technique for evaluating the implications
of a chain of multiple options in the
presence of uncertainty.
A technique used for dividing and
subdividing the project scope and
project deliverables into smaller, more
manageable parts.
An imperfection or deficiency in a
project component where that
component does not meet its
requirements or specifications and
needs to be either repaired or replaced.
An intentional activity to modify a
nonconforming product or product
component.
The process of identifying and
documenting the specific actions to be
performed to produce the project
deliverables.

Define Activities

Stanovenie činností

Define Portfolio
[Process]

Definovanie
portfólia

Define Portfolio
Roadmap
[Process]

Stanovenie
smerného plánu
portfólia

Define Scope

Definovanie činností

Vymedzenie portfólia
Stanovenie portfólia
Návrh portfólia

Process of creating an up-to-date list of
qualified components and organizing
them into relevant business groups to
which a common set of decision filters
and criteria can be applied for
evaluation, selection, prioritization, and
balancing.

Process of defining the high-level
Stanovenie koncepcie
portfolio components, multi-year
portfólia
milestones, and interdependencies.
The process of developing a detailed
Stanovenie rozsahu Definovanie rozsahu
description of the project and product.
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Vedomá činnosť s cieľom modifikovať
nevyhovujúci produkt alebo jeho časť.
Proces identifikácie a dokumentácie
špecifických činností, ktorých realizácia
je potrebná na naplnenie projektových
výstupov.
Proces tvorby aktuálneho zoznamu
kvalifikovaných položiek a ich
usporiadanie do relevantných
obchodných skupín, na ktoré možno
aplikovať bežnú sadu kvalifikačných
filtrov a kritérií za účelom ich
vyhodnotenia, výberu, prioritizácie a
vyváženia.
Proces definície položiek portfólia
najvyššej úrovne, viacročných míľnikov
a vzájomných závislostí.
Proces vypracovania podrobného
popisu projektu a jeho produktu.
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Procesná skupina na vypracovanie
strategického plánu portfólia, jeho
stanov a plánu riadenia a na
zadefinovanie portfólia a stanovenie
jeho smerného plánu.
Ktorýkoľvek jedinečný a overiteľný
Any unique and verifiable product,
produkt, výsledok alebo schopnosť
result, or capability to perform a service
realizovať službu, ktorú je potrebné
that is required to be produced to
vyprodukovať za účelom ukončenia
complete a process, phase, or project.
procesu, fázy alebo projektu.
An information gathering technique
Metóda zbierania informácií použitá ako
used as a way to reach a consensus of
nástroj na získanie konsenzu vecných
experts on a subject. Experts on the
expertov. Znalci v odbore zostávajú v
subject participate in this technique
anonymite, pričom moderátor používa
anonymously. A facilitator uses a
na získanie ich názorov ohľadom
questionnaire to solicit ideas about the
dôležitých aspektov projektu súvisiacich
important project points related to the
s danou oblasťou dotazník. Odpovede
subject. The responses are summarized
sa zosumarizujú a následne sa znova
and are then recirculated to the experts
rozošlú expertom na ďalšie vyjadrenie.
for further comment. Consensus may
Konsenzus sa týmto procesom
be reached in a few rounds of this
dosahuje v niekoľkých kolách. Metóda
process. The Delphi technique helps
Delphi pomáha redukovať skreslenie dát
reduce bias in the data and keeps any
a zabraňuje jednej osobe neprimerane
one person from having undue
ovplyvniť výsledný stav.
influence on the outcome.
A Process Group to develop the
portfolio strategic plan, charter, and the
portfolio management plan and to
define the portfolio and portfolio
roadmap.

Defining
Processes
[Process Group]

Procesy definovania Procesy formulácie
(portfólia)
(portfólia)

Deliverable

(Konečný)
projektový výstup

Konečný produkt

Delphi Technique

Delfská metóda

Metóda Delphi
Delphi technika

Dependency

Závislosť

See logical relationship.

Dependency
Determination

Stanovenie typu
závislosti

A technique used to identify the type of
dependency that is used to create the
logical relationships between
predecessor and successor activities.

Design of
Experiments

Navrhovanie
experimentov

Plánovanie
štatistických pokusov
Návrh experimentov

Pozri "logická závislosť."

Metóda používaná na identifikáciu typu
závislosti s cieľom vytvoriť logický vzťah
medzi predchádzajúcou a nasledujúcou
činnosťou.
Štatistická metóda na identifikáciu
A statistical method for identifying which
faktorov, ktoré môžu ovplyvniť špecifické
factors may influence specific variables
premenné týkajúce sa produktu alebo
of a product or process under
procesu vo vývoji prípadne už v
development or in production.
produkcii.
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The process of aggregating the
Stanovenie celkových
Stanovenie
estimated costs of individual activities or
Determine Budget
nákladov
rozpočtu
work packages to establish an
Určenie rozpočtu
authorized cost baseline.
Process of developing the portfolio
Vypracovanie plánu
communication management plan, a
Develop Portfolio
riadenia
subsidiary plan of the portfolio
Communication
komunikácie v rámci
management plan, including engaging
Management Plan
(projektového)
stakeholders and analyzing how the
[Process]
portfólia
information and communications needs
of the portfolio stakeholders will be met.
Process of developing the Portfolio
Vypracovanie štatútu
Charter to authorize the portfolio
Develop Portfolio Vypracovanie
portfólia
manager to develop portfolio
Charter [Process] stanov portfólia
Vypracovanie artikul
management processes that supports
portfólia
the portfolio.
Develop Portfolio
Management Plan
[Process]

Vypracovanie plánu
riadenia
(projektového)
portfólia

Develop Portfolio
Performance Plan
[Process]

Vypracovanie plánu
vývoja
(projektového)
portfólia

Develop Portfolio
Risk Management
Plan [Process]

Vypracovanie plánu
riadenia rizika
(projektového)
portfólia

Vypracovanie plánu
riadenia hodnoty
(projektového)
portfólia

Proces agregovania nákladov
odhadnutých pre jednotlivé činnosti
alebo pracovné balíky za účelom
stanovenia záväzného rozpočtu.
Proces vypracovania plánu riadenia
komunikácie ohľadom portfólia,
pridruženého plánu riadenia portfólia,
vrátane zapojenia dotknutých strán a
analýzy, ako budú naplnené informačné
a komunikačné potreby portfóliom
dotknutých strán.
Proces vypracovania stanov portfólia za
účelom poverenia manažéra, ktorý
vypracúva procesy riadenia podporujúce
portfólio.

Process of defining the overall portfolio
management, including subsidiary plans
for portfolio communication,
performance, and risk.

Proces definujúci celkové riadenie
portfólia vrátane pridružených plánov
pre riadenie komunikácie, vývoja a rizík
portfólia.

Process of developing the portfolio
performance management plan, a
subsidiary plan of the portfolio
management plan, including how
portfolio value is defined and optimized
through portfolio component allocation,
targets, and results.
Process of developing the portfolio risk
management plan, a subsidiary plan of
the portfolio management plan,
including methods for managing and
reporting risks.

Proces vypracovania plánu riadenia
vývoja projektového portfólia,
pridruženého plánu riadenia portfólia,
vrátane toho, ako sa definuje a
optimalizuje jeho hodnota pomocou
položiek zaradených do portfólia, jeho
cieľov a výsledkov.
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Proces vypracovania plánu riadenia rizík
portfólia, pridruženého plánu riadenia
portfólia, vrátane metód riadenia a
reportovania rizík.
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Develop Portfolio
Strategic Plan
[Process]

Vypracovanie
strategického plánu
(projektového)
portfólia

Develop Project
Charter

Vypracovanie
zadania projektu

Develop Project
Management Plan

Vypracovanie plánu
riadenia projektu

Develop Project
Team

Budovanie
projektového tímu

Vypracovanie
Develop Schedule (časového)
harmonogramu
Diagramming
Techniques

Prezentácia
pomocou diagramov

Dictatorship

Diktatúra

Vypracovanie
definície projektu
Vypracovanie
zakladajúcej listiny
projektu
Vypracovanie charty
projektu

Rozvoj projektového
tímu

Vypracovanie
(časového) rozvrhu

Diktátorské
rozhodovanie

Process of analyzing and developing
the portfolio strategic plan to determine
how the organizational strategy and
goals will be carried out through the
portfolio management processes.

Proces analýzy a vypracovania
strategického plánu portfólia s cieľom
stanoviť, ako budú napĺňané
prostredníctvom procesov riadenia
portfólia organizačné ciele a
organizačná stratégia.

The process of developing a document
that formally authorizes the existence of
a project and provides the project
manager with the authority to apply
organizational resources to project
activities.

Proces vypracovania dokumentu, ktorý
formálne schvaľuje existenciu projektu a
dáva projektovému manažérovi
právomoc nasadiť organizačné zdroje
na projektové činnosti.

The process of defining, preparing, and
coordinating all subsidiary plans and
integrating them into a comprehensive
project management plan.
The process of improving
competencies, team member
interaction, and overall team
environment to enhance project
performance.

Proces definovania, prípravy a
koordinácie všetkých vedľajších plánov
a ich integrácia do súborného plánu
riadenia projektu.
Proces zlepšenia schopností, vzájomnej
súčinností členov tímu a celkového
tímového ducha na zlepšenie
výkonnosti projektu.

Proces analýzy postupnosti činností,
The process of analyzing activity
dôb trvania, požiadaviek na zdroje a
sequences, durations, resource
časových obmedzení s cieľom vytvoriť
requirements, and schedule constraints
model časového harmonogramu
to create the project schedule model.
projektu.
Approaches to presenting information
Postupy na prezentovanie informácií s
with logical linkages that aid in
logickými prepojeniami, ktoré uľahčujú
understanding.
interpretáciu.
A group decision-making technique in
Metóda kolektívneho rozhodovania, v
which one individual makes the decision ktorej jeden jedinec robí rozhodnutie za
for the group.
celú skupinu.
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The process of leading and performing
the work defined in the project
management plan and implementing
approved changes to achieve the
project's objectives.

Usmerňovanie a
Direct and Manage
riadenie
Project Work
projektových prác

Discrete Effort

Jednotková
prácnosť

Discretionary
Dependency

Uvážená závislosť

Document
Analysis

Analýza
dokumentov

Documentation
Reviews

Revízia
dokumentácie

Duration (DI) or
(DUR)

Dobra trvania

Nespojitá prácnosť

An activity that can be planned and
measured and that yields a specific
output. [Note: Discrete effort is one of
three earned value management (EVM)
types of activities used to measure work
performance.]

A relationship that is established based
Voliteľná závislosť
on knowledge of best practices within a
Preferovaná závislosť
particular application area or an aspect
Nepodmienená
of the project where a specific
závislosť
sequence is desired.
An elicitation technique that analyzes
existing documentation and identifies
information relevant to the
requirements.
Kontrola
The process of gathering a corpus of
dokumentácie
information and reviewing it to
Posúdenie
determine accuracy and completeness.
dokumentácie

Trvanie

The total number of work periods (not
including holidays or other nonworking
periods) required to complete a
schedule activity or work breakdown
structure component. Usually
expressed as workdays or workweeks.
Sometimes incorrectly equated with
elapsed time. Contrast with effort.
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Proces vedenia a realizácie prác
definovaných plánom riadenia projektu a
implementácia schválených zmien za
účelom splnenia projektových cieľov.
Činnosť, ktorú možno merať a plánovať
a ktorá poskytuje špecifický výstup.
[Poznámka: Jednotková prácnosť je
jedným z troch typov činností
využívaných na meranie vývoja
prácnosti v koncepte riadenia tvorby
hodnoty (EVM).]
Vzťah určený na základe poznatkov
osvedčených postupov v rámci určitej
oblasti ich platnosti alebo v rámci
niektorého aspektu projektu tam, kde sa
takáto špecifická súslednosť požaduje.
Metóda zisťovania, ktorá analyzuje
existujúcu dokumentáciu a identifikuje
informácie relevantné pre stanovené
požiadavky.
Proces zozbierania súboru informácií a
ich následné zhodnotenie s cieľom
stanoviť ich presnosť a úplnosť.
Celková doba pracovného času (mimo
sviatkov a iných neproduktívnych hodín)
potrebná na zavŕšenie činnosti
plánovanej v časovom harmonograme
alebo položky hierarchického rozboru
prác. Vyjadruje sa zvyčajne v
pracovných dňoch alebo pracovných
týždňoch. Niekedy sa nesprávne
zamieňa s pojmom uplynutá doba.
Porovnaj s "prácnosťou."
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Pri použití metódy kritickej cesty ide o
najskorší možný termín, kedy - berúc do
úvahy logiku sieťového časového
harmonogramu, kontrolný termín a iné
časové obmedzenia - môžu byť
nezavŕšené čiastky činnosti plánovanej
v časovom harmonograme ukončené.
Pri použití metódy kritickej cesty ide o
In the critical path method, the earliest
najskorší možný termín, kedy - berúc do
possible point in time when the
úvahy logiku sieťového časového
uncompleted portions of a schedule
harmonogramu, kontrolný termín a iné
activity can start based on the schedule
časové obmedzenia - môžu byť
network logic, the data date, and any
nezavŕšené čiastky činnosti plánovanej
schedule constraints.
v časovom harmonograme začaté.
In the critical path method, the earliest
possible point in time when the
uncompleted portions of a schedule
activity can finish based on the
schedule network logic, the data date,
and any schedule constraints.

Early Finish Date
(EF)

Termín najskoršieho
Najskorší (možný)
(možného)
koniec
ukončenia

Early Start Date
(ES)

Termín najskoršieho
Termín najskoršieho
(možného) začatia
(možného)
Najskorší (možný)
spustenia
štart

Earned Value

Získaná hodnota
(rozpracovaného
diela)

Vytvorená hodnota
Docielená hodnota

The measure of work performed
expressed in terms of the budget
authorized for that work.

Miera vykonanej práce vyjadrená vo
vzťahu k rozpočtu schválenému pre
danú prácu.

Earned Value
Management

Riadenie získanej
hodnoty
(rozpracovanosti)

Riadenie tvorby
hodnoty (diela)

A methodology that combines scope,
schedule, and resource measurements
to assess project performance and
progress.

Úsilie

The number of labor units required to
complete a schedule activity or work
breakdown structure component, often
expressed in hours, days, or weeks.

Metóda kombinujúca rozsah, časový
harmonogram a objemy zdrojov slúžiaca
na posúdenie stavu a vývoja realizácie
projektu.
Počet jednotiek práce potrebných na
zavŕšenie činnosti plánovanej v
časovom harmonograme alebo položky
hierarchického rozboru prác, často
vyjadrená v hodinách, dňoch alebo
týždňoch.

Effort

Prácnosť

Elicitation
Techniques
[Technique]

Metódy zisťovania
požiadaviek

Techniques to gather requirements for
portfolio planning.

Metódy zberu požiadaviek na účely
plánovania portfólia.

Emočná inteligencia

The capability to identify, assess, and
manage the personal emotions of
oneself and other people, as well as the
collective emotions of groups of people.

Schopnosť identifikovať, odhadnúť a
usmerniť osobné emócie, či už ide o
pocity vlastné, iných alebo kolektívne
emócie skupín.

Emotional
Intelligence
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Enterprise
Environmental
Factors

Estimate

Podmienky
podnikateľského
prostredia

Odhad

Činitele
podnikateľského
prostredia
Faktory podnikového
prostredia

Conditions, not under the immediate
Podmienky mimo priameho dosahu
control of the team, that influence,
tímu, ktoré ovplyvňujú, obmedzujú alebo
constrain, or direct the project, program,
usmerňujú projekt, program, či portfólio.
or portfolio.

Stanovenie
Ocenenie

A quantitative assessment of the likely
amount or outcome. Usually applied to
project costs, resources, effort, and
durations and is usually preceded by a
modifier (i.e., preliminary. conceptual,
feasibility, order-of-magnitude,
definitive). It should always include
some indication of accuracy (e.g., ± x
percent). See also budget and cost.
Contractors use estimates to calculate
their expected costs to complete a
project. They look at the specifications
for a project and determine the raw
materials and labor they need. The
contractor then goes to their suppliers
to get quotes for the raw materials,
which they use to calculate the
estimate. An estimate may also include
an accounting of taxes, overhead,
subcontracts, and equipment costs.
Contractors generally work up
estimates before or during the process
of drafting a bid or proposal. Estimates
are usually free, but some contractors
do charge for the time it takes to do a
good, thorough job.

Estimate (in
project
contracting)

Indikatívna ponuka

Kvalifikovaný odhad

Estimate Activity
Durations

Odhadnutie doby
trvania činností

Stanovenie doby
trvania činností

The process of estimating the number
of work periods needed to complete
individual activities with estimated
resources.
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Kvantitatívne ohodnotenie
pravdepodobného množstva alebo
výsledného stavu. Používa sa zvyčajne
v súvislosti s projektovými nákladmi,
zdrojmi, prácnosťou a dobou trvania a
obvykle je doplnený prívlastkom (t. j.
predbežný, abstraktný, reálny, rádový,
konečný). Mal by vždy zahŕňať údaj o
presnosti (napr. ± x %). Pozri aj
"rozpočet" a "náklady."
Zhotovitelia diela používajú
kvalifikované odhady na vyčíslenie
predpokladaných nákladov na realizáciu
projektu. Pozrú sa na špecifikáciu a
stanovia potrebu materiálu a práce.
Zhotoviteľ potom získa u svojho
dodávateľa cenové ponuky, ktoré
použije pri výpočte svojej indikatívnej
ponuky. Indikatívna ponuka môže tiež
zohľadňovať dane, režijné náklady,
subdodávky a náklady na zariadenia.
Zhotovitelia zvyčajne vypracovávajú
indikatívnu ponuku pred alebo počas
procesu prípravy súťažnej alebo
podrobnej ponuky. Indikatívna ponuka
býva bezplatná, avšak niektorí
zhotovitelia si fakturujú čas potrebný na
prípravu detailných a kvalitných
podkladov.
Proces odhadovania počtu jednotiek
pracovného času potrebných na
zavŕšenie jednotlivých činností s
odhadnutými zdrojmi.
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Odhadnutie zdrojov
(potrebných na
realizáciu) činnosti

Stanovenie zdrojov
(potrebných na
realizáciu) činnosti

The process of estimating the type and
quantities of material, human resources,
equipment. or supplies required to
perform each activity

Proces odhadovania typu a množstva
materiálu, ľudských zdrojov, zariadení
alebo zásob potrebných na realizáciu
každej jednotlivej činnosti.

Estimate at
Completion (EAC)

Odhad celkových
nákladov na
(konečné) dielo

(Celkové)
odhadované náklady
na (konečné) dielo
Predpokladané
náklady na (konečné)
dielo
Prognóza nákladov
na (konečné) dielo
Odhad celkových
nákladov projektu

The expected total cost of completing
all work expressed as the sum of the
actual cost to date and the estimate to
complete.

Očakávané celkové náklady na
zavŕšenie všetkých činností vyjadrené
ako súčet skutočných nákladov k
danému termínu a odhadu nákladov na
dokončenie.

Estimate Costs

Odhadnutie
nákladov

Stanovenie nákladov

The process of developing an
approximation of the monetary
resources needed to complete project
activities.

Proces stanovenia odhadu peňažných
zdrojov potrebných na realizáciu
projektových činností.

Odhad nákladov na
dokončenie (diela)

Očakávané
zostávajúce náklady
Predpokladané
zostávajúce náklady
Prognóza nákladov
na dokončenie

The expected cost to finish all the
remaining project work.

Očakávané náklady na zavŕšenie
všetkých zostávajúcich projektových
prác.

The process of scoring specific potential
components using key indicators and
their related weighted criteria for
comparison purpose for further decision
making.
Directing, managing, performing, and
accomplishing the project work;
providing the deliverables; and
providing work performance
information.

Proces bodového ohodnotenia
konkrétnych potenciálnych položiek
kľúčovými ukazovateľmi a s nimi
súvisiacimi váhovými kritériami na účely
ich porovnania a ďalšieho rozhodovania.
Usmerňovanie, riadenie, vykonávanie a
dokončovanie projektových prác;
dodávanie projektových výstupov a
poskytovanie informácií o vykonaných
prácach.

Estimate Activity
Resources

Estimate to
Complete (ETC)

Evaluation

Hodnotenie

Vyhodnotenie

Execute

Realizácia

Vykonanie
Uskutočnenie
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Executing Process Skupina procesov
Group
realizácie (projektu)

Executive
Sponsor

Expected
Monetary Value
(EMV) Analysis

Gestor

Garant
Hlavný zadávateľ
Programový riaditeľ

Analýza očakávanej Analýza strednej
peňažnej hodnoty
peňažnej hodnoty

Odborné posúdenie
Znalecký posudok

Expert Judgment

Odborný posudok

External
Dependency

Externá závislosť

Facilitated
Workshops

Moderované
Moderované
stretnutia pracovných
sedenia
skupín
(pracovných skupín) Moderované
pracovné skupiny

Those processes performed to
complete the work defined in the project
management plan to satisfy the project
specifications.
A senior executive in an agency,
organization, or corporation responsible
for the success of an authorized
program activity.
A statistical technique that calculates
the average outcome when the future
includes scenarios that may or may not
happen, A common use of this
technique is within decision tree
analysis.
Judgment provided based upon
expertise in an application area,
knowledge area, discipline, industry,
etc., as appropriate for the activity being
performed. Such expertise may be
provided by any group or person with
specialized education, knowledge, skill,
experience, or training.
A relationship between project activities
and non-project activities.

Procesy potrebné na realizáciu prác
definované v pláne riadenia projektu s
cieľom naplniť špecifikáciu projektu.

An elicitation technique using focused
sessions that bring key cross-functional
stakeholders together to define product
requirements.

Metóda zisťovania využívajúca cielené
sedenia kľúčových a prierezovo
zameraných dotknutých strán na
definovanie požiadaviek na produkt.
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Vrcholový manažér v orgáne,
organizácii alebo podniku, zodpovedný
za úspech schváleného programu.
Štatistická metóda počítajúca priemerný
výsledný stav na základe možných
budúcich scenárov. Používa sa bežne
pri analýze pomocou rozhodovacieho
stromu.
Posudok poskytnutý na základe
expertízy v danej oblasti, odvetví, poli,
disciplíne, atď. s ohľadom na jeho
účelnosť pre danú činnosť. Takúto
expertízu môže poskytnúť osoba alebo
skupina so špeciálnym vzdelaním,
vedomosťami, schopnosťami,
skúsenosťami alebo školením.
Vzťah medzi projektovými a
neprojektovými činnosťami.

37

Failure Mode and
Effect Analysis
(FMEA)

Analýza možných
výpadkov a (ich)
následkov

Fallback Plan

Záložný plán

Fast Tracking

Zrýchlenie súbežným
chodom
Zrýchlenie súbehom Zrýchlený prechod
činností
činnosťami
Akcelerácia súbehom
činností

Fee

Odmena

Alternatívny plán

Náhrada
Provízia
Honorár

Analytická procedúra, ktorou sa
An analytical procedure in which each
analyzuje každý potencionálny výpadok
potential failure mode in every
každého jedného komponentu produktu
component of a product is analyzed to
s cieľom zistiť dopad takéhoto výpadku
determine its effect on the reliability of
na celý komponent a - či už samostatne
that component and, by itself or in
alebo v kombinácii s inými možnými
combination with other possible failure výpadkami - na spoľahlivosť produktu
modes, on the reliability of the product
alebo systému a na požadovanú
or system and on the required function funkčnosť komponentu alebo
of the component; or the examination of preskúšanie produktu (na systémovej
a product (at the system and/or lower
a/alebo nižšej úrovni) so zreteľom na
levels) for all ways that a failure may
všetky možné výpadky, ktoré môžu
occur. For each potential failure, an
nastať. Pre každý potencionálny
estimate is made of its effect on the
výpadok sa robí odhad jeho dopadu na
total system and of its impact. In
celkový systém a odhad následkov
addition, a review is undertaken of the
výpadku. Navyše sa prehodnocujú
action planned to minimize the
plánované činnosti s cieľom
probability of failure and to minimize its minimalizovať pravdepodobnosť
effects.
výpadku, resp. minimalizovať jeho
následky.
Fallback plans include an alternative set Záložné plány obsahujú množinu
of actions and tasks available in the
alternatívnych činností a úloh
event that the primary plan needs to be dostupných v prípade, že je potrebné
abandoned because of issues, risks, or zanechať pôvodný plán kvôli
other causes.
problémom, rizikám, či iným príčinám.
A schedule compression technique in
which activities or phases normally
done in sequence are performed in
parallel for at least a portion of their
duration.

Metóda zhustenia časového
harmonogramu, v ktorej sa činnosti
alebo fázy realizované zvyčajne v sérii
za sebou vykonávajú súbežne aspoň v
časti ich trvania.

Represents profit as a component of
compensation to a seller.

Predstavuje zisk ako jednu z položiek
kompenzácie dodávateľa.
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Finish Date

Termín ukončenia

Termín zavŕšenia
Termín dokončenia

Bod v čase v spojitosti s časovým
A point in time associated with a
harmonogramom znamenajúci
schedule activity's completion. Usually zavŕšenie činnosti. Zvyčajne sa doplňuje
qualified by one of the following: actual, jedným z nasledovných prívlastkov:
planned, estimated, scheduled, early,
skutočný, plánovaný, odhadovaný,
late, baseline, target, or current.
stanovený, najskorší, najneskorší,
záväzný, cieľový a aktuálny.

Finish-to-Finish
(FF)

Dobehnutie
podmienené
ukončením

Väzba koniec-koniec
Závislosť konieckoniec

A logical relationship in which a
successor activity cannot finish until a
predecessor activity has finished.

Logický vzťah, v ktorom nasledujúca
činnosť nemôže skončiť skôr, než je
ukončená predchádzajúca činnosť.

Finish-to-Start
(FS)

Spustenie
podmienené
ukončením

Väzba koniec-štart
Závislosť konieczačiatok

A logical relationship in which a
successor activity cannot start until a
predecessor activity has finished.

Logický vzťah, v ktorom nasledujúca
činnosť nemôže začať skôr, než je
ukončená predchádzajúca činnosť.

A type of fixed price contract where the
buyer pays the seller a set amount (as
defined by the contract), regardless of
the seller's costs.

Typ kontraktu s pevnou cenou, kedy
obstarávateľ zaplatí dodávateľovi
stanovenú sumu (definovanú v zmluve)
bez ohľadu na jeho náklady.

Diagram príčin a
následkov

See Cause and Effect Diagram.

Pozri "Diagram príčin a následkov."

Predpis s pevnou
sadzbou
Technika fixného
pridelenia nákladov

An earned value method for assigning a
specified percentage of budget value for
a work package to the start milestone of
the work package with the remaining
budget value percentage assigned
when the work package is complete.

Firm-Fixed-Price
Contract (FFP)

Zmluva s nemennou
cenou

Fishbone diagram Išikavov diagram

Fixed Formula
Method

Metóda fixného
pridelenia nákladov

Fixed Price
Incentive Fee
Contract (FPIF)

Zmluva s pevnou
cenou a motivačnou
prirážkou

Metóda tvorby hodnoty diela, podľa
ktorej sa míľniku znamenajúcemu
začiatok pracovného balíka priradí isté
percento rozpočtu hodnoty pracovného
balíka a zvyšné percento hodnoty
rozpočtu sa pridelí, keď je balík
ukončený.
A type of contract where the buyer pays Typ kontraktu, kedy obstarávateľ zaplatí
the seller a set amount (as defined by
dodávateľovi stanovenú sumu
the contract), and the seller can earn an (definovanú v kontrakte) a dodávateľ
additional amount if the seller meets
môže získať dodatočnú sumu, ak naplní
defined performance criteria.
stanovené výkonnostné kritériá.
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Fixed Price with
Economic Price
Adjustment
Contracts (FPEPA)

Zmluva s pevnou
cenou a cenovou
doložkou

Fixed-Price
Contracts

Zmluva s pevnou
cenou

Float

Flowchart

Focus Groups

Forecast

(Časová) pružnosť

Zmluva s pevnou
cenou a cenovou
klauzulou

Doraz
Voľnosť
Flotácia

Also called slack. See total float and
free float

Diagram priebehu
(procesu)
Vývojový diagram
Diagram toku
(procesu)
Skupinové
konzultácie
Špecializované
Konzultačné
(pracovné) skupiny
(skupinové) sedenie
Metóda
špecializovaných
(pracovných) skupín

Predpoveď

Prognóza

Zmluva s pevnou cenou ale aj
A fixed-price contract, but with a special špeciálnou doložkou, ktorá umožňuje
provision allowing for predefined final
preddefinované korekcie konečnej
adjustments to the contract price due to zmluvnej ceny z dôvodu zmeny
changed conditions, such as inflation
podmienok, ako napríklad zmeny vo
changes, or cost increases (or
všeobecnej úrovni cien alebo nárast
decreases) for specific commodities.
(alebo pokles) nákladov na určené
komodity.
An agreement that sets the fee that will Dohoda stanovujúca odmenu, ktorá
be paid for a defined scope of work
bude vyplatená za definovaný rozsah
regardless of the cost or effort to deliver prác bez ohľadu na náklady alebo
it.
prácnosť spojené s ich dodaním.
Nazývaná aj "vôľa." Pozri aj "Celková
časová rezerva" a "Časová rezerva."

Zobrazenie vo forme diagramu pre
The depiction in a diagram format of the
vstupy, činnosti procesu a výstupy
inputs, process actions, and outputs of
jedného alebo viacerých procesov v
one or more processes within a system.
rámci systému.
An elicitation technique that brings
together prequalified stakeholders and
subject matter experts to learn about
their expectations and attitudes about a
proposed product, service, or result.

Metóda zisťovania, ktorá spája
povolaných zástupcov dotknutých strán
a odborných expertov s cieľom zistiť ich
očakávania a postoje voči zamýšľaným
produktom, službám alebo výsledkom.

An estimate or prediction of conditions
and events in the project's future based
on information and knowledge available
at the time of the forecast. The
information is based on the project's
past performance and expected future
performance, and includes information
that could impact the project in the
future, such as estimate at completion
and estimate to complete.

Odhad alebo predikcia podmienok a
udalostí ohľadom budúcnosti projektu,
ktorá sa zakladá na informáciách a
poznatkoch dostupných v čase
predpovede. Informácie sa opierajú o
predchádzajúci i očakávaný vývoj
projektu a obsahujú informácie, ktoré ho
môžu ovplyvniť v budúcnosti.
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Forward Pass

Free Float

Prechod vpred
(diagramom
činností)

Projekcia
harmonogramu
Prepočet (smerom)
vpred

A critical path method technique for
calculating the early start and early
finish dates by working forward through
the schedule model from the project
start date or a given point in time.

Časová pružnosť

Časový doraz
Časová vôľa
Disponibilná časová
rezerva

The amount of time that a schedule
activity can be delayed without delaying
the early start date of any successor or
violating a schedule constraint.

Functional
Manager

Funkčný manažér

Líniový manažér

Someone with management authority
over an organizational unit within a
functional organization. The manager of
any group that actually makes a product
or performs a service. Sometimes
called a line manager.

Functional
Organization

Funkčne
orientovaná
organizácia

Líniová organizácia
Funkcionálna
organizácia

A hierarchical organization where each
employee has one clear superior and
staff are grouped by areas of
specialization and managed by a
person with expertise in that area.

Overenie horných
finančných limitov

The process of comparing the planned
expenditure of project funds against any
limits on the commitment of funds for
the project to identify any variances
between the funding limits and the
planned expenditures.

Funding Limit
Reconciliation

Odsúhlasenie
horných finančných
limitov
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Postup z metódy kritickej cesty, ktorým
sa vypočíta dátum najskoršieho
možného začiatku alebo konca
pomocou počítania smerom vpred od
dátumu spustenia projektu alebo
určeného časového bodu v modeli
časového harmonogramu.
Časový rozsah, o ktorý je možné
činnosť v časovom harmonograme
pozdržať bez toho, aby došlo k
omeškaniu termínu najskoršieho
možného spustenia ktorejkoľvek
nasledujúcej činnosti, resp. k narušeniu
obmedzení stanovených časovým
rozvrhom.
Niekto s riadiacou právomocou nad
organizačnou jednotkou vo funkčne
orientovanej organizácii. Manažér
ktorejkoľvek skupiny, ktorá reálne
vyrába produkt alebo sa podieľa na
poskytovaní služby. Zvykne sa nazývať
aj líniový manažér.
Hierarchicky usporiadaná organizácia,
kedy každý zamestnanec má práve
jedného jednoznačného nadriadeného a
pracovníci sú zoskupení podľa oblastí
špecializácie a riadení osobou, ktorá je
odborníkom v danej oblasti.
Proces porovnania plánovaných
projektových finančných výdavkov voči
akýmkoľvek obmedzeniam finančných
zdrojov pridelených na projekt za
účelom identifikácie možných rozdielov
medzi finančnými limitmi a plánovanými
výdavkami.
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Gantt Chart

Ganttov diagram

Gap Analysis

Analýza rozporov

Governance Board

Výkonný výbor
(programu)

Governance
Decisions
[Output/input]

Rozhodnutia
výkonného výboru
(portfólia)

Governance
Management

Výkon
manažérskeho
dohľadu

Governance
Odporúčania
Recommendations výkonného výboru
[Output/input]
(portfólia)

Ganttov graf
Projektový diagram
Projektový graf

A bar chart of schedule information
where activities are listed on the vertical
axis, dates are shown on the horizontal
axis, and activity durations are shown
as horizontal bars placed according to
start and finish dates.

A technique to evaluate the current
portfolio mix of components and
Analýza rozdielov
determine changes needed so
Diferenčná analýza
components may be added, changed,
or terminated to rebalance the portfolio.
A review and decision-making body
Výbor vykonávajúci
responsible for approving and
dohľad
supporting recommendations made by
Dozorný a
the program(s) under its authority, and
schvaľovací výbor
for monitoring and managing the
Správny výbor
progress of such program(s) in
achieving the stated goals.
Portfolio governing body decisions
Rozhodnutia
based on portfolio performance,
dozorného orgánu
component proposals, and risks as well
Rozhodnutia
as capability and capacity of resources,
manažmentu
funding allocations, and future
(portfólia)
investment requirements.
Výkon manažérskeho The program management function that
dozoru
provides a robust, repeatable, decisionVýkon manažérskej
making framework to control capital
kontroly a správy
investments within an agency,
Správa
organization, or corporation.
Portfolio governing body
Odporúčania
recommendations based on portfolio
dozorného orgánu
performance, component proposals,
Odporúčania
and risks as well as capability and
manažmentu
capacity of resources, funding
(portfólia)
allocations, and future investment
requirements.
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Stĺpcový graf časového harmonogramu
s činnosťami na vertikálnej a dátumami
na horizontálnej osi, pričom doba trvania
činnosti je reprezentovaná horizontálne
orientovanými stĺpcami umiestnenými
medzi dátumom ich spustenia a
ukončenia.
Metóda vyhodnotenia aktuálneho
zloženia portfólia a stanovenia
potrebných zmien na opätovné
vyváženie portfólia pridaním, zmenou
alebo vyradením jeho položiek.
Hodnotiaci a rozhodovací orgán
zodpovedný za schválenie a podporu
odporúčaní vydaných programom alebo
programami v jeho správe a za
monitorovanie a usmerňovanie vývoja
takéhoto programu (alebo programov)
pri dosahovaní stanovených cieľov.
Rozhodnutia výkonného orgánu portfólia
prijaté na základe vývoja portfólia,
navrhovaných položiek a rizík ako aj
schopností a možností zdrojov,
finančného krytia a požiadaviek na
budúce investície.
Funkcia programového manažmentu,
ktorá poskytuje účinný, opakovateľne
využiteľný rozhodovací rámec na
kontrolu kapitálových investícií v rámci
orgánu, organizácie alebo podniku.
Odporúčania výkonného orgánu
portfólia vydané na základe vývoja
portfólia, návrhu položiek a rizík, ako aj
schopností a možností zdrojov,
finančného krytia a požiadaviek na
budúce investície.
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Kategória alebo rad používané na
rozlíšenie vecí, čo majú to isté funkčné
využitie (napr. "kladivo"), avšak
nezdieľajú rovnaké požiadavky na
kvalitu (napr. od rôznych kladív možno
požadovať rozličnú odolnosť voči sile).
Nástroje ako grafy znázorňujúce riziká
vs. výnosy, histogramy, koláčové grafy a
iné metódy na vizualizáciu informácií o
portfóliu.
Očakávania ohľadom prípustnosti
správania sa členov projektového tímu.
Metódy využívané na generovanie
nápadov v rámci skupiny dotknutých
strán.

Grade

Trieda

Stupeň
Úroveň

Graphical
Analytical
Methods [Tool]

Grafické analytické
metódy

Grafické analytické
postupy

Ground Rules

Základné
Projektové pravidlá
(projektové) pravidlá Projektové zásady

A category or rank used to distinguish
items that have the same functional use
(e.g., "hammer") but do not share the
same requirements for quality (e.g.,
different hammers may need to
withstand different amounts of force).
Tools such as risk versus return charts,
histograms, pie charts, and other
methods to visualize portfolio
information.
Expectations regarding acceptable
behavior by project team members.

Group Creativity
Techniques

Kolektívne tvorivé
postupy

Metódy skupinovej
tvorivosti

Techniques that are used to generate
ideas within a group of stakeholders.

Metódy
kolektívneho
rozhodovania

Postupy kolektívneho
rozhodovania
Spôsoby kolektívneho
rozhodovania
Prijímanie
kolektívnych
rozhodnutí

Techniques to assess multiple
alternatives that will be used to
generate, classify, and prioritize product
requirements.

Metódy posúdenia viacerých alternatív,
ktoré sa použijú na generovanie,
klasifikáciu a prioritizáciu požiadaviek na
produkt.

An official recommendation or advice
that indicates policies, standards, or
procedures for how something should
be accomplished.

Oficiálne odporúčanie alebo poučenie,
ktoré vyjadruje zásady, štandardy alebo
procedúry, ako sa má niečo vykonávať.

Súhrnná činnosť
Súborná činnosť
Agregovaná činnosť

See summary activity.

Pozri "Súhrnná činnosť."

Logika nemenných
pravidiel
Tvrdá logika

See mandatory dependency.

Pozri "Vynútená závislosť."

A special form of bar chart used to
describe the central tendency,
dispersion, and shape of a statistical
distribution.

Špeciálna forma stĺpcového grafu
používaná na vyjadrenie tendencie k
strednej hodnote, rozptylu a tvaru
štatistického rozdelenia.

Group DecisionMaking
Techniques

Guideline

Usmernenie

Hammock Activity Vrcholová činnosť

Hard Logic

Histogram

Logika pevných
pravidiel

Histogram
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Historické
informácie

Documents and data on prior projects
including project files, records,
correspondence, closed contracts, and
closed projects.

Dokumenty a dáta o predchádzajúcich
projektoch vrátane projektových
súborov, záznamov, korešpondencie,
uzavretých zmlúv a ukončených
projektov.

Plán riadenia
ľudských zdrojov

A component of the project
management plan that describes how
the roles and responsibilities, reporting
relationships, and staff management will
be addressed and structured.

Zložka plánu projektového riadenia
opisujúca ako budú určené a
štruktúrované roly a zodpovednosti,
reportovacie vzťahy a riadenie ľudí.

Idea/Mind
Mapping

Metóda
myšlienkových máp

Technique used to consolidate ideas
created through individual brainstorming
sessions into a single map to reflect
commonality and differences in
understanding and to generate new
ideas.

Identification of
Components
[Technique]

Identifikácia
položiek

Identify Risks

Identifikácia rizík

Historical
Information

Human Resource
Management Plan

Identify
Stakeholders

Identifikácia
dotknutých strán

Identifikácia
zainteresovaných
strán
Identifikácia
záujmových skupín

Metóda využívaná na konsolidáciu
nápadov vygenerovaných na
jednotlivých brainstormingových
sedeniach do jednej mapy s cieľom
zachytiť ich spoločné črty, resp. rozdiely
z dôvodu lepšieho pochopenia a tvorby
ďalších nápadov.
A technique to identify the portfolio
Metóda identifikácie položiek portfólia zo
components from an inventory of work zásobníka práce alebo navrhovaných
or proposed components based on
položiek na podklade prioritizácie,
prioritization, objectives, expected
cieľov, očakávaných prínosov a
benefits, and performance criteria.
výkonnostno-vývojových kritérií.
The process of determining which risks Proces na určenie a dokumentáciu
may affect the project and documenting povahy rizík, ktoré môžu ovplyvniť
their characteristics.
projekt.
The process of identifying the people,
Proces identifikácie ľudí, skupín alebo
groups, or organizations that could
organizácií, ktoré by mohli ovplyvniť
impact or be impacted by a decision,
resp. byť ovplyvnené rozhodnutím,
activity, or outcome of the project; and
činnosťou, alebo výsledným stavom
analyzing and documenting relevant
projektu a analýza a dokumentácia
information regarding their interests,
relevantných informácií týkajúcich sa ich
involvement, interdependencies,
záujmov, angažovania sa, závislostí,
influence, and potential impact on
vplyvu a potencionálneho dosahu na
project success.
úspech projektu.

Project Management Institute®

44

Imposed Dale

Predpísaný termín

Stanovený termín

Incentive Fee

Motivačná odmena

Motivačná prirážka
Motivačný bonus

Incremental Life
Cycle

Prírastkový životný
cyklus

Stupňovitý životný
cyklus
Etapovitý životný
cyklus
Štádiový životný
cyklus

Independent
Estimates

Nezávislé odhady

Influence Diagram

Rozhodovací
diagram

Diagram vplyvov
Rozhodovacia sieť

Information
Gathering
Techniques

Metódy zbierania
informácií

Metódy získavania
informácií

Information
Management
Systems

Manažérsky
informačný systém

Pevný dátum určený pre činnosť alebo
A fixed date imposed on a schedule
míľnik naplánovaný v časovom
activity or schedule milestone, usually in
harmonograme, zvyčajne vo forme
the form of a "start no earlier than" and
"nesmie začať skôr než" alebo "nesmie
'finish no later than" date.
skončiť neskôr než."
A set of financial incentives related to
Množina finančných stimulov odvodená
cost, schedule, or technical
od nákladov, časového harmonogramu
performance of the seller.
alebo odbornej spôsobilosti dodávateľa.
Životný cyklus projektu, kedy je rozsah
projektu určený v rannom štádiu
A project life cycle where the project
projektového cyklu, avšak odhady
scope is generally determined early in
týkajúce sa času a nákladov sú
the project life cycle, but time and cost
pravidelne modifikované na základe
estimates are routinely modified as the
postupného lepšieho pochopenia
project team's understanding of the
obsahu produktu projektovým tímom.
product increases. Iterations develop
Iterácie (priblíženia) iba spresňujú
the product through a series of repeated
obsah produktu za pomoci série
cycles, while increments successively
opakovaných cyklov, kým inkrementy
add to the functionality of the product.
(prírastky) postupne pridávajú produktu
ďalšiu funkčnosť.
A process of using a third party to
Proces využívajúci tretiu stranu na
obtain and analyze information to
získanie a analýzu informácií za účelom
support prediction of cost, schedule, or prognózy nákladov, časového
other items.
harmonogramu alebo iných prvkov.
A graphical representation of situations
Grafická reprezentácia situácií
showing causal influences, time
zobrazujúcich kauzálne vplyvy, časové
ordering of events, and other
radenie udalostí a iné vzťahy medzi
relationships among variables and
premennými a výslednými stavmi.
outcomes.
Repeatable processes used to
assemble and organize data across a
spectrum of sources.

Facilities, processes, and procedures
used to collect, store, and distribute
information between producers and
consumers of information in physical or
electronic format.
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Opakovateľné procesy využívané na
zhromaždenie a organizáciu dát
pochádzajúcich z viacerých zdrojov.
Zariadenia, procesy a procedúry
používané na zber, uloženie a
distribúciu informácií medzi šíriteľmi a
konzumentmi informácií vo fyzickej
alebo elektronickej forme.
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Skupina spúšťacích
procesov
Skupina štartovacích
procesov

Initiating Process
Group

Skupina procesov
inicializácie
(projektu)

Input

Vstup

Inspection

Previerka

Prehliadka
Inšpekcia
Revízia

Inspections and
Audits

Previerky a audity

Inšpekcie a audity
Revízie a audity

Integration of
Portfolio
Integrácia plánov
Management
riadenia portfólia
Plans [Technique]

Procesy realizované s cieľom definovať
nový projekt alebo novú fázu bežiaceho
projektu na základe riadne
nadobudnutej právomoci spustiť projekt
alebo fázu.
Akýkoľvek prvok, či už externý alebo
Any item, whether internal or external to
interný z pohľadu projektu, vyžadovaný
the project that is required by a process
procesom na to, aby mohol tento
before that process proceeds. May be
pokračovať. Môže ísť o výstup
an output from a predecessor process,
predchádzajúceho procesu.
Examining or measuring to verify
Preskúšanie alebo premeranie za
whether an activity, component,
účelom overenia či činnosť, komponent,
product, result, or service conforms to
produkt, výsledok alebo služba spĺňa
specified requirements.
špecifikované požiadavky.
Proces merania výkonnosti
A process to observe performance of
kontrahovanej práce alebo prisľúbeného
contracted work or a promised product
produktu voči dohodnutým
against agreed-upon requirements.
požiadavkám.
Those processes performed to define a
new project or a new phase of an
existing project by obtaining
authorization to start the project or
phase.

A technique to align subsidiary portfolio
plans with the portfolio management
plan to ensure consistency.

Metóda zosúladenia pridružených
plánov portfólia s plánom riadenia
portfólia s cieľom zabezpečiť
bezrozpornosť.

Interdependency
Analysis
[Technique]

Analýza
vzájomných
závislostí

Analýza vzájomných
vplyvov

A technique to identify dependencies
between portfolios, portfolio
components, or with external elements.

Metóda identifikácie závislostí medzi
portfóliami, položkami portfólia alebo
voči externým činiteľom.

Interpersonal
Skills

Sociálne zručnosti

Sociálne návyky
Interpersonálne
návyky

Ability to establish and maintain
relationships with other people.

Schopnosť vybudovať si a udržiavať
vzťahy s inými ľuďmi.

Vzťahové diagramy

A quality management planning tool,
the interrelationship digraphs provide a
process for creative problem-solving in
moderately complex scenarios that
possess intertwined logical
relationships.

Nástroj plánovania riadenia kvality,
relačné diagramy poskytujú podporu pre
tvorivé riešenie problémov pri mierne
komplexných scenároch, ktoré sú
charakteristické prepletenými logickými
vzťahmi.

Interrelationship
Digraphs

Relačné diagramy
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Interviews

Rozhovory

Inventory of Work
[Output/Input]

Zásobník práce

Investment Choice Posúdenie
Assessment
investičných
[Technique]
možností

Invitation for Bid
(IFB)

Žiadosť o
predloženie ponuky

Issue

Sporný bod

Issue Log

Zoznam sporných
bodov

Formálny alebo neformálny prístup za
A formal or informal approach to elicit
Interview
účelom získania informácií od
information from stakeholders by talking
Pohovory
dotknutých strán prostredníctvom
to them directly.
priameho rozhovoru.
Zoznam súčasnej práce, ktorá môže
Zoznam (aktívnych)
A list of active work that may be
predstavovať potencionálne položky
úloh
potential portfolio components and a
portfólia a východisko pre vytvorenie
Súpis (aktívnych) úloh starting point to develop a portfolio.
portfólia.
Technique to align the portfolio based
Metóda posúdenia portfólia na základe
on new and changing strategic
nových a meniacich sa strategických
Posúdenie
objectives, evaluate responses to
cieľov, vyhodnotenia reakcií na hrozby a
investičných alternatív
threats and opportunities, and indicate príležitosti, slúžiaca aj na vyznačenie
portfolio investment gaps.
rozporov investícií v portfóliu.
Všeobecne tento výraz zodpovedná
Generally, this term is equivalent to
výzve na predloženie podrobnej ponuky.
Výzva na predloženie request for proposal. However, in some
Avšak pri niektorých jeho použitiach v
ponuky
application areas, it may have a
danej oblasti môže ísť o zúžený či
narrower or more specific meaning.
rozšírený význam.
Nevyjasnený či sporný bod alebo
A point or matter in question or in
Otvorený bod
záležitosť, prípadne bod alebo
dispute, or a point or matter that is not
Nevyjasnená otázka
záležitosť, ktoré nie sú urovnané a
settled and is under discussion or over
(Identifikovaný)
diskutuje sa o nich alebo ohľadom
which there are opposing views or
problém
ktorých panujú nezhody či protichodné
disagreements.
názory.
Zoznam sporných
otázok
A project document used to document
Projektový dokument používaný na
Zoznam otvorených
and monitor elements under discussion zaznamenávanie a monitorovanie
bodov
or in dispute between project
záležitostí, o ktorých vedú projektom
Zoznam otvorených
stakeholders.
dotknuté strany diskusie alebo spory.
problémov
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Iterative Life Cycle

Približovací životný
cyklus

Key Criteria

Rozhodujúce
kritériá

Key Descriptors

Kľúčové (prí)znaky

Lag

(Plánované)
(Po)zdržanie

Late Finish Date
(LF)

Termín
najneskoršieho
(možného)
ukončenia

Životný cyklus projektu, kedy je rozsah
projektu určený v rannom štádiu
A project life cycle where the project
projektového cyklu, avšak odhady
scope is generally determined early in
týkajúce sa času a nákladov sú
the project life cycle, but time and cost
pravidelne modifikované na základe
estimates are routinely modified as the
Iteratívny životný
postupného lepšieho pochopenia
project team's understanding of the
cyklus
obsahu produktu projektovým tímom.
product increases. Iterations develop
Iterácie (priblíženia) iba spresňujú
the product through a series of repeated
obsah produktu za pomoci série
cycles, while increments successively
opakovaných cyklov, kým inkrementy
add to the functionality of the product.
(prírastky) postupne pridávajú produktu
ďalšiu funkčnosť.
Vopred dané indikátory, hodnoty a
Predetermined measures, values, or
stavy, ktoré sú použité v modeli
Kľúčové kritériá
conditions used in a scoring model to
bodovacieho systému s cieľom merať
measure alignment with strategic goals.
súlad so strategickými cieľmi.
Množina charakteristík používaná na
A set of characteristics used to
kategorizáciu a dokumentáciu položky
categorize and document a portfolio
portfólia pre účely ďalšieho
component for further decision making.
rozhodovania.
The amount of time whereby a
Časový rozsah, o ktorý je potrebné
successor activity is required to be
nasledujúcu činnosť s ohľadom na
Posunutie
delayed with respect to a predecessor
predchádzajúcu aktivitu pozdržať.
Časový posun
activity. (Comment: Lag refers to a
(Komentár: Pozdržanie predstavuje
Časový sklz
relationship whereby the successor
vzťah, kedy nasledujúca činnosť
activity cannot start right after the end of nemôže začať ihneď po skončení svojho
its predecessor.)
predchodcu.)
In the critical path method, the latest
Pri použití metódy kritickej cesty ide o
possible point in time when the
najneskorší možný termín, kedy - berúc
uncompleted portions of a schedule
do úvahy logiku sieťového časového
Najneskoršie (možné)
activity can finish based on the
harmonogramu, kontrolný termín a iné
ukončenie
schedule network logic, the project
časové obmedzenia - môžu byť
completion date, and any schedule
nezavŕšené časti plánovanej činnosti
constraints.
ukončené.
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In the critical path method, the latest
possible point in time when the
uncompleted portions of a schedule
activity can start based on the schedule
network logic, the project completion
date, and any schedule constraints.
The amount of time whereby a
successor activity can be advanced with
respect to a predecessor activity.
(Comment: Lead refers to a relationship
whereby the successor activity begins
before the predecessor activity has
completed.)

Termín
najneskoršieho
(možného)
spustenia

Termín
najneskoršieho
(možného) začiatku

Lead

(Plánovaný)
Predstih

Predsunutie
Časový predstih
Časový predsun
Časové priblíženie

Lessons Learned

The knowledge gained during a project
which shows how project events were
Získané ponaučenia Nadobudnuté
addressed or should be addressed in
a poznatky
skúsenosti a poznatky
the future with the purpose of improving
future performance.

Lessons Learned
Knowledge Base

Databáza
ponaučení a
poznatkov

Znalostná databáza
skúseností a
poznatkov

Level of Effort
(LOE)

Podporná činnosť

Vedľajšia činnosť

Leveling

Vyrovnanie

Vyváženie

Life Cycle

Životný cyklus

Late Start Date
(LS)

Pri použití metódy kritickej cesty ide o
najneskorší možný termín, kedy - berúc
do úvahy logiku sieťového časového
harmonogramu, kontrolný termín a iné
časové obmedzenia - môžu nezavŕšené
časti plánovanej činnosti začať.
Časový rozsah, o ktorý možno
nasledujúcu činnosť s ohľadom na
predchádzajúcu aktivitu priblížiť v čase.
(Komentár: Predsunutie predstavuje
vzťah, kedy nasledujúca činnosť začne
skôr, než sa predchádzajúca skončí.)

Poznatky nadobudnuté počas projektu,
ktoré dosvedčujú, ako sa projekt
vysporiadal s jednotlivými javmi, resp.
ako by mali byť tieto v budúcnosti
riešené, s cieľom zvýšiť výkonnosť v
ďalších projektoch.
Úložisko historických informácií a
A store of historical information and
zozbieraných skúseností tak o
lessons learned about both the
dosiahnutých výsledných stavoch z
outcomes of previous project selection
predchádzajúcich rozhodnutí ohľadom
decisions and previous project
výberu projektov ako aj o vývoji
performance.
predchádzajúcich projektov.
Činnosť, ktorá neprodukuje žiadne
An activity that does not produce
konečné výstupy a meria sa plynutím
definitive end products and is measured
času. [Poznámka: Podporná činnosť je
by the passage of time. [Note: Level of
jednou z troch typov činností pre
effort is one of three earned valued
koncept riadenia tvorby hodnoty diela
management (EVM) types of activities
(EVM), ktorý sa používa na meranie
used to measure work performance.]
pracovnej výkonnosti.]
See resource leveling.

Pozri "Vyrovnanie nárokov na zdroje."

See project life cycle.

Pozri "Životný cyklus projektu."
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Log

Zoznam

Denník
Žurnál

Logical
Relationship

Logická závislosť

Logický vzťah

Majority

Väčšina

Majorita

Make-or-Buy
Analysis

Analýza realizácie:
vlastná vs. externá

Make-or-Buy
Decisions

Voľba realizácie:
vlastná vs. externá

Manage
Communications

Riadenie
komunikácie

Manage Portfolio
Information
[Process]

Riadenie informácií
o portfóliu

Dokument používaný na zaznamenanie
A document used to record and
a popísanie alebo označenie vybraných
describe or denote selected items
prvkov identifikovaných počas realizácie
identified during execution of a process procesu alebo činnosti. Zvyčajne sa
or activity. Usually used with a modifier, dopĺňa niektorým z prívlastkov ako
such as issue, quality control, action, or zoznam otvorených bodov, zoznam
defect.
kontroly kvality, zoznam činností alebo
zoznam vád.
A dependency between two activities,
Závislosť medzi dvoma činnosťami
or between an activity and a milestone. alebo medzi činnosťou a míľnikom.

Analýza alternatív:
vlastná vs. externá
realizácia
Analýza: vyrobiť či
nakúpiť
Posúdenie alternatív:
vlastná výroba vs.
kúpa
Rozhodnutie vyrobiť
či nakúpiť
Rozhodnutie
realizácie vlastná
výroba vs. externá

Support from more than 50 percent of
the members of the group.

Podpora viac než 50 percent členov
skupiny.

The process of gathering and
organizing data about product
requirements and analyzing them
against available alternatives including
the purchase or internal manufacture of
the product.

Proces zberu a organizovania dát o
požiadavkách na produkt a ich analýza
ohľadom dostupných alternatív vrátane
nákupu a internej výroby produktu.

Decisions made regarding the external
purchase or internal manufacture of a
product.

Rozhodnutie prijaté ohľadom externého
nákupu alebo internej výroby produktu.

The process of creating, collecting,
distributing, storing, retrieving, and the
ultimate disposition of project
information in accordance with the
communications management plan.
Process of collecting, distributing, and
ensuring required information available
to portfolio stakeholders in a timely
manner.

Proces tvorby, zberu, distribúcie,
ukladania, vyhľadania a konečnej
likvidácie projektových informácií v
súlade s plánom riadenia projektovej
komunikácie.
Proces získavania, distribúcie a
zaistenia dostupnosti potrebných a
správne načasovaných informácií pre
strany dotknuté portfóliom.
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Manage Portfolio
Risks [Process]

Riadenie rizík
portfólia

Manage Portfolio
Value [Process]

Riadenie hodnoty
portfólia

Manage Project
Team

Riadenie
projektového tímu

Manage
Stakeholder
Engagement

Riadenie zapojenia
dotknutých strán

Manage Strategic
Change [Process]

Riadenie
strategickej zmeny

Manage Supply
and Demand
[Process]

Riadenie možností
a potrieb

Riadenie prínosu
portfólia

Riadenie zapojenia
zainteresovaných
strán
Riadenie zapojenia
záujmových skupín

Zladenie možností a
potrieb
Riadenie ponuky a
dopytu

Proces posúdenia a kombinovania
pravdepodobností výskytu a dopadu
identifikovaných rizík, číselná analýza
celkového vplyvu vybraných rizík na
dané portfólio a prioritizácia rizík pre
následné rozhodnutia či opatrenia.
Identifikácia a riadenie spôsobu, ktorým
sa definujú a optimalizujú organizačné
prínosy a hodnota organizácie
prostredníctvom položiek zaradených do
portfólia, ich cieľov a výsledkov.
Proces sledovania výkonnosti členov
projektového tímu, poskytovanie spätnej
väzby, riešenie sporných otázok a
riadenie zmien v tíme za účelom
optimalizácie vývoja projektu.
Proces komunikácie a práce s
dotknutými stranami za účelom
naplnenia ich potrieb/očakávaní,
priebežného riešenia sporných bodov a
podpory aktívneho zapojenia dotknutých
strán do projektových aktivít počas
celého životného cyklu projektu.
Proces odozvy na zmeny v stratégií
Process of responding to changes in
spoločnosti a externom prostredí za
organizational strategy and environment
účelom posúdenia ich dopadu na
to assess impacting the portfolio and
portfólio a umožnenia zmien vrátane
enable changes, including rebalancing
opätovného vyváženia portfólia a iných
and other portfolio changes.
modifikácii portfólia.
Process of identifying financial, human, Proces identifikácie požiadaviek na
and other resource availability and
dostupnosť a kvalifikáciu finančných,
capability requirements; mapping
ľudských a iných zdrojov, ich priradenie
against organizational and portfolio
obmedzeniam a požiadavkám
constraints and demands; and
organizácie či portfólia a prideľovanie
allocating resources according to
zdrojov na základe rozhodnutí ohľadom
portfolio allocation decisions.
rozloženia portfólia.
Process of assessing and combining
the probability of occurrence and impact
of identified risks; numerically analyzing
the overall effect of selected risks on
the portfolio; and prioritizing risks for
subsequent further analysis or action.
Process of identifying and managing
how organizational benefits and value
are defined and optimized through
portfolio component allocation, targets,
and results.
The process of tracking team member
performance, providing feedback,
resolving issues, and managing team
changes to optimize project
performance.
The process of communicating and
working with stakeholders to meet their
needs/expectations, address issues as
they occur, and foster appropriate
stakeholder engagement in project
activities throughout the project life
cycle.
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Management
Reserve

Management
Skills
Mandatory
Dependency

Market Research

Master Schedule

Material

Matrix Diagrams

Časť projektového rozpočtu vyčlenená
za účelom uplatnenia manažérskeho
dohľadu. Takéto rozpočtové rezervy pre
nepredvídané činnosti v rámci
Manažérska rezerva
schváleného rozsahu projektu tvoria
súčasť rozsahu projektu. Manažérska
rezerva sa nezahŕňa do záväzných
výkonnostných ukazovateľov (PMB).
Schopnosť plánovať, organizovať,
The ability to plan, organize, direct, and
usmerňovať a kontrolovať jednotlivcov
Riadiace schopnosti Manažérske zručnosti control individuals or groups of people
alebo skupinu ľudí za účelom
to achieve specific goals.
dosiahnutia stanovených cieľov.
A relationship that is contractually
Povinná závislosť
Vzťah požadovaný zmluvou alebo
Vynútená závislosť
required or inherent in the nature of the
Podmienená závislosť
vynútený povahou prác.
work.
The process of gathering information at Proces zberu informácií na
conferences, online reviews, and a
konferenciách, z priamych recenzií
Prieskum trhu
variety of sources to identify market
alebo z palety iných zdrojov s cieľom
capabilities.
určiť možnosti trhu.
A summary-level project schedule that Vrcholový časový harmonogram
identifies the major deliverables and
identifikujúci hlavné konečné výstupy a
Hlavný časový
Hlavný časový rozvrh work breakdown structure components položky hierarchického rozboru prác ako
harmonogram
and key schedule milestones. See also i kľúčové časové míľniky. Pozri aj
milestone schedule.
"Harmonogram."
The aggregate of things used by an
Súbor vecí, ktoré použije organizácia pri
organization in any undertaking, such
realizácii ktorejkoľvek úlohy, napr.
Materiál
as equipment, apparatus, tools,
zariadenia, náradie, nástroje, stroje,
machinery, gear, material, and supplies. výstroj, materiál a zásoby.
A quality management and control tool Nástroj riadenia a kontroly kvality
used to perform data analysis within the využívaný pri realizácii analýzy dát v
organizational structure created in the
rámci organizačnej štruktúry vytvorenej
matrix. The matrix diagram seeks to
v matici. Maticový diagram hľadá
Maticový diagram
show the strength of relationships
odpoveď na otázku, aké silné sú vzťahy
between factors, causes, and objectives medzi faktormi, príčinami a cieľmi z
that exist between the rows and
pohľadu riadkov a stĺpcov, ktoré maticu
columns that form the matrix.
tvoria.
An amount of the project budget
withheld for management control
purposes. These are budgets reserved
for unforeseen work that is within scope
of the project. The management reserve
is not included in the performance
measurement baseline (PMB).
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Matrix
Organization

Maticová
organizačná
štruktúra

Methodology

Metodika

Milestone

Míľnik

Milestone List

Zoznam míľnikov

Milestone
Schedule

Harmonogram
(míľnikov)

Modeling and
Analysis Tools
[Tool]

Modelovacie a
analytické nástroje

Monitor

Sledovanie

Monitor and
Control Project
Work

Sledovanie a
kontrola
projektových prác

Monitoring and
Controlling
Process Group

Skupina procesov
dohľadu a kontroly
(nad projektom)

Akákoľvek organizačná štruktúra, v
ktorej projektový manažér zdieľa
Maticová projektová
zodpovednosť s líniovým manažérom,
organizácia
pokiaľ ide o prideľovanie priorít a
usmerňovanie osôb pridelených na
projekt.
Systém postupov, metód, procedúr a
pravidiel používaný tými, ktorí pracujú v
danom odbore.
Dôležitý bod alebo udalosť v projekte,
Dôležitý termín
programe alebo portfóliu.
Zoznam identifikujúci všetky projektové
míľniky, zvyčajne aj v ňom aj uvádza, či
je míľnik povinný alebo nie.
Vrcholový časový rozvrh, ktorý
Hlavné míľniky
A summary-level schedule that
identifikuje hlavné míľniky časového
Vrcholový časový
identifies the major schedule
harmonogramu. Pozri tiež "hlavný
rozvrh
milestones. See also master schedule.
časový harmonogram."
Tools to measure risk and include
Nástroje, ktoré merajú riziko a zahŕňajú
probability (likelihood) and impact
pravdepodobnosť (možnosť) a dopad
(consequences).
(následky).
Collect project performance data with
Získanie dát o vývoji projektu s ohľadom
Dohľad,
respect to a plan, produce performance na plán, meranie výkonnostných
Monitorovanie
measures, and report and disseminate ukazovateľov, vykazovanie a distribúciu
performance information.
informácií o stave projektu.
Dohľad a kontrola nad
Proces sledovania, vyhodnocovania a
The process of tracking, reviewing, and
projektovými prácami,
vykazovania informácií o vývoji projektu
reporting the progress to meet the
Monitorovanie a
za účelom splnenia výkonnostných
performance objectives defined in the
kontrola projektových
cieľov definovaných v pláne riadenia
project management plan.
prác
projektu.
Those processes required to track,
Procesy potrebné na sledovanie,
review, and regulate the progress and
Skupina procesov
vyhodnocovanie a regulovanie priebehu
performance of the project; identify any
monitorovania a
a vývoja projektu, na identifikáciu oblastí
areas in which changes to the plan are
kontroly (projektu)
vyžadujúcich zmenu plánu a spustenie
required; and initiate the corresponding
zodpovedajúcich zmien.
changes.
Any organizational structure in which
the project manager shares
responsibility with the functional
managers for assigning priorities and
for directing the work of persons
assigned to the project.
A system of practices, techniques,
procedures, and rules used by those
who work in a discipline.
A significant point or event in a project,
program, or portfolio.
A list identifying all project milestones
and normally indicates whether the
milestone is mandatory or optional.
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Proces generujúci na základe
pravdepodobnosti distribúcie nákladov a
časových rozvrhov jednotlivých úloh
stovky alebo tisícky pravdepodobných
výsledných stavov. Výsledky sa potom
použijú na generovanie distribúcie
pravdepodobnosti pre projekt ako celok.
Odhad najpravdepodobnejšej doby
trvania činnosti berúci do úvahy všetky
známe premenné, ktoré by mohli
ovplyvniť vývoj projektu.
Metóda využívajúca rozhodovaciu
maticu s cieľom poskytnúť systematický
analytický prístup na stanovenie kritérií
ako úrovne rizika, neistoty a
ohodnotenie s cieľom zvážiť a
usporiadať početné nápady.
Činnosť v časovom harmonograme s
A schedule activity that has low total
malou celkovou časovou rezervou.
float. The concept of near-critical is
Koncept kvázi kritickej činnosti sa viaže
equally applicable to a schedule activity
tak k naplánovanej činnosti ako k
or schedule network path. The limit
naplánovanej vetve harmonogramu.
below which total float is considered
Hranica, pri ktorej sa celková časová
near critical is subject to expert
rezerva stáva kvázi kritickou, podlieha
judgment and varies from project to
odbornému posúdeniu a líši sa od
project.
projektu k projektu.
The process of reaching final equitable Proces na dosiahnutie konečného
settlement of all outstanding issues,
spravodlivého urovnania všetkých
claims, and disputes through
otvorených otázok, nárokov a sporov
negotiation.
prostredníctvom vyjednávania.
The process and activities to resolving Proces a aktivity smerujúce k vyriešeniu
disputes through consultations between sporov medzi dotknutými stranami
involved parties.
prostredníctvom konzultácií.
Pozri "sieťový diagram projektového
See project schedule network diagram.
harmonogramu."

A process which generates hundreds or
thousands of probable performance
outcomes based on probability
Monte Carlo simulácia distributions for cost and schedule on
individual tasks. The outcomes are then
used to generate a probability
distribution for the project as a whole.
An estimate of the most probable
activity duration that takes into account
all of the known variables that could
affect performance.
Analýza
This technique utilizes a decision matrix
viackritériálnych
to provide a systematic analytical
riešení
approach for establishing criteria, such
Analýza riešení na
as risk levels, uncertainty, and
podklade viacerých
valuation, to evaluate and rank many
kritérií
ideas.

Monte Carlo
Simulation

Simulácia metódou
Monte Carlo

Most Likely
Duration

Najpravdepodobnej
šia doba trvania

Multi-Criteria
Decision Analysis

Analýza
viackriteriálneho
rozhodovania

Near-Critical
Activity

Kvázi kritická
činnosť

Subkritická činnosť

Negotiated
Settlements

Uzavretie zmieru

Dohoda o zmieri
Zmierovacie konanie

Negotiation

Vyjednávanie

Jednanie
Negociácia

Network

Sieťový diagram

Vývojový diagram

Network Analysis

Analýza sieťového
diagramu

See schedule network analysis.
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Pozri "analýza sieťového diagramu
(časového) harmonogramu."
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Network Logic

Logika sieťového
diagramu

Network Path

Vetva v sieťovom
diagrame

Networking

Cesta sieťovým
diagramom
Cesta v sieťovom
diagrame
Vytváranie vzťahov
Spájanie
(záujmovej) skupiny
(záujmovej) skupiny Organizovanie
(záujmovej) skupiny

The collection of schedule activity
dependencies that makes up a project
schedule network diagram.
Any continuous series of schedule
activities connected with logical
relationships in a project schedule
network diagram.

Establishing connections and
Spájanie a tvorba vzťahov medzi
relationships with other people from the ďalšími ľuďmi z tej istej alebo z iných
same or other organizations.
organizácií.
A component that is being added to an
existing project portfolio.

New Component

Nová položka

Node

Priesečník

Nominal Group
Technique

Metóda
nominálnych skupín

A technique that enhances
brainstorming with a voting process
used to rank the most useful ideas for
further brainstorming or for prioritization.

Prácnosť
nesplnenia
(kvalitatívnych)
požiadaviek

Náklady nesplnenia
(kvalitatívnych)
požiadaviek

In the cost of quality framework,
nonconformance work is done to deal
with the consequences of errors and
failures in doing activities correctly on
the first attempt. In efficient quality
management systems, the amount of
nonconformance work will approach
zero.

Účel

Something toward which work is to be
directed, a strategic position to be
attained, a purpose to be achieved, a
result to be obtained, a product to be
produced, or a service to be performed.

Nonconformance
Work

Objective

Cieľ

One of the defining points of a schedule
network; a junction point joined to some
or all of the other dependency lines.

(Sieťový) uzol

Súbor závislostí činností v časovom
rozvrhu, ktorý tvorí sieťový diagram
projektového časového harmonogramu.
Ktorákoľvek spojitá postupnosť činností
z časového rozvrhu prepojená logickým
vzťahmi v rámci sieťového diagramu
projektového časového harmonogramu.
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Položka, ktorá sa pridáva do
jestvujúceho projektového portfólia.
Jeden z definičných bodov sieťového
diagramu časového harmonogramu,
styčný bod k niektorým alebo všetkým
ostatným závislým vetvám.
Metóda rozširujúca brainstorming o
hlasovací proces, využívaná na
zoradenie najužitočnejších nápadov za
účelom ďalšieho brainstormingu alebo
prioritizácie.
Prácnosť vyvolaná nesplnením
požiadaviek v rámci nákladov na kvalitu
predstavuje prácu potrebnú na
vyriešenie následkov chýb a zlyhaní,
ktoré vznikli pri pokuse realizovať
činnosti riadne na prvý raz. V
efektívnych systémoch riadenia kvality
sa prácnosť nesplnenia požiadaviek
bude blížiť k nule.
Niečo, k čomu by mala práca smerovať,
strategická pozícia, ktorú treba docieliť,
účel, ktorý treba naplniť, výsledok, ku
ktorému treba dospieť, výrobok ktorý
treba vyrobiť alebo služba, ktorú treba
poskytnúť.
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A technique that provides a direct way
of viewing individuals in their
Observations
Pozorovania
environment performing their jobs or
tasks and carrying out processes.
A risk that would have a positive effect
Opportunity
Príležitosť
on one or more project objectives.
An estimate of the shortest activity
Optimistic
Optimistická doba
duration that takes into account all of
Optimistické trvanie
Duration
trvania
the known variables that could affect
performance.
Process of assessing the portfolio
components based on the
organization's selection and ranking
Optimize Portfolio Optimalizácia
processes in order to create the
[Process]
portfólia
component mix with the greatest
potential to collectively support the
organization's strategy and goals.
A hierarchical representation of the
Hierarchický rozpad
Organizational
Hierarchický rozbor
project organization that illustrates the
organizácie projektu
Breakdown
organizácie
relationship between project activities
Hierarchická štruktúra
Structure (OBS)
(projektu)
and the organizational units that will
organizácie (projektu)
perform those activities.
The process by which an organization
Manažérska kontrola directs and controls its operational and
Organizational
Manažérsky dohľad nad organizáciou
strategic activities, and by which the
Governance
nad organizáciou
Manažérsky dozor
organization responds to the legitimate
nad organizáciou
rights, expectations, and desires of its
stakeholders.
Plans, processes, policies, procedures,
Organizational
Procesné aktíva
and knowledge bases that are specific
Process Assets
organizácie
to and used by the performing
organization.
Organizational
The level of an organization's ability to
Projektová
Vyspelosť organizácie
Project
deliver the desired strategic outcomes
vyspelosť
v projektovom
Management
in a predictable, controllable, and
organizácie
manažmente
Maturity
reliable manner.
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Metóda umožňujúca vidieť jednotlivcov
priamo v ich prostredí pri vykonávaní
svojej práce, úloh alebo procesov.
Riziko, ktoré by malo pozitívny dopad na
jeden alebo viacero projektových cieľov.
Odhad najkratšej doby trvania činnosti,
ktorý berie do úvahy všetky známe
premenné s dopadom na úspešnosť
projektu.
Proces posúdenia položiek portfólia na
podklade klasifikačných a výberových
procesov organizácie s cieľom vytvoriť
takú kombináciu položiek, ktorá má ako
celok najväčší potenciál podporiť
organizačnú stratégiu a ciele.
Hierarchické zobrazenie projektovej
organizácie ilustrujúce vzťah medzi
projektovými činnosťami a
organizačnými útvarmi, ktoré budú tieto
činnosti vykonávať.
Proces, ktorým organizácia usmerňuje a
kontroluje svoje operatívne a strategické
aktivity a prostredníctvom ktorých
organizácia reaguje na opodstatnené
nároky, očakávania a požiadavky
svojich zainteresovaných strán.
Plány, procesy, zásady, procedúry a
znalostná báza, ktoré sú jedinečné a
využívané organizáciou realizujúcou
projekt.
Úroveň schopnosti organizácie dodať
želateľné strategické výsledné stavy
predvídateľným, kontrolovateľným a
spoľahlivým spôsobom.
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Organizational
Strategy and
Objectives
[Output/Input]

Organizačná
stratégia a ciele

Outcome

(Možný) Výsledný
stav

Output

Výstup

Output

Výstup

Parametric
Estimating

Pareto Diagram

Odhad pomocou
parametrov

Paretov diagram

Stratégia a ciele
organizácie

Strednodobý prínos

Parametrické
(algoritmické)
odhadovanie

An organizational document that
contains the mission and vision
statements as well as goals, objectives,
and strategies intended to achieve the
vision.
Something that happens as a result of
an activity or process. The outcome of
an experiment is any possible result of
the experiment. Outcome is most
commonly used in technical settings,
and has a more specific meaning
relating to the final observed results in a
study or at the end of an observational
period. Outcome means effect or
consequence, and result means
something that is caused directly by
something else that has happened
previously. Outcome is the final result of
a process, meeting, activity, etc. and
can be considered as a mid-term result
that is not seen immediately after the
end of the project activity.
A product, result, or service generated
by a process. May be an input to a
successor process,
Outputs are those results which are
achieved immediately after
implementing an activity.
An estimating technique in which an
algorithm is used to calculate cost or
duration based on historical data and
project parameters.
A histogram, ordered by frequency of
occurrence, that shows how many
results were generated by each
identified cause.
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Organizačný dokument, ktorý obsahuje
poslanie a víziu ako aj zámery, ciele a
stratégie určené na dosiahnutie vízie.
Niečo, čo vznikne ako výsledok činnosti
alebo procesu. Výsledný stav pokusu je
ktorýkoľvek možný výsledok pokusu.
Tento termín sa najviac používa v
technických odvetviach a má presnejší
význam vo vzťahu ku konečnému
zistenému výsledku v štúdii alebo na
konci skúmaného obdobia. Výsledný
stav znamená dôsledok alebo následok
a výsledok znamená niečo, čo bolo
spôsobené priamo niečím iným, čo sa
udialo skôr. Výsledný stav je finálny
výsledok procesu, stretnutia, činnosti,
atď. a možno ho považovať za
strednodobý výsledok, ktorý nemožno
vidieť ihneď po skončení projektovej
činnosti.
Produkt, výsledok alebo služba
generované procesom. Môže slúžiť ako
vstup pre nasledujúci proces.
Výstupy sú tie výsledky, ktoré sa
dosiahnu ihneď po uskutočnení činnosti.
Metóda odhadu, v ktorej sa na
kalkuláciu nákladov alebo doby trvania
na podklade historických údajov a
projektových parametrov využíva
algoritmus.
Histogram, zoradený podľa početnosti
výskytu, ktorý ukazuje, koľko výsledkov
bolo vyvolaných každou jednou
identifikovanou príčinou.
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Zbiehanie vetiev
Path Convergence
(činností)
Path Divergence

Roz(vetvenie)
činností

Payment Systems

Fakturačné systémy Platobné systémy

Percent Complete

Percento plnenia

Vykonávanie
Perform Integrated
integrovaného
Change Control
riadenia zmien

Podiel splnenia
Stupeň realizácie
Percento realizácie
Uskutočňovanie
integrovaného
riadenia zmien
Aplikovanie
integrovaného
riadenia zmien

Perform
Qualitative Risk
Analysis

Vykonávanie
Uskutočňovanie
kvalitatívnej analýzy kvalitatívnej analýzy
rizika
rizika

Perform Quality
Assurance

Zaisťovanie kvality

Perform
Quantitative Risk
Analysis

Vykonávanie
kvantitatívnej
analýzy rizika

Zabezpečovanie
kvality

Vzťah, kedy má činnosť v časovom
A relationship in which a schedule
harmonograme viac než jedného
activity has more than one predecessor.
predchodcu.
Vzťah, kedy má činnosť v časovom
A relationship in which a schedule
harmonograme viac než jedného
activity has more than one successor.
nasledovníka.
The system used to provide and track
Systém využívaný na registráciu a
supplier's invoices and payments for
sledovanie dodávateľských faktúr a
services and products.
platieb za služby a produkty.
An estimate expressed as a percent of Odhad vyjadrený ako percento z
the amount of work that has been
množstva práce, ktoré bolo z danej
completed on an activity or a work
činnosti alebo položky hierarchického
breakdown structure component.
rozboru prác zrealizované.
The process of reviewing all change
Proces prehodnotenia všetkých
requests; approving changes and
požiadaviek na zmenu, schvaľovanie
managing changes to deliverables,
zmien a riadenie zmien konečných
organizational process assets, project
výstupov, procesných aktív organizácie,
documents, and the project
projektovej dokumentácie a plánu
management plan, and communicating riadenia projektu ako aj komunikácie ich
their disposition.
konečného posúdenia.
The process of prioritizing risks for
Proces prioritizácie rizík, pre ďalšie
further analysis or action by assessing analýzy alebo opatrenia, posúdením a
and combining their probability of
kombinovaním pravdepodobnosti ich
occurrence and impact.
výskytu a dopadu.
The process of auditing the quality
Proces auditovania požiadaviek na
requirements and the results from
kvalitu a výsledkov meraní zameraných
quality control measurements to ensure na kontrolu kvality s cieľom zaistiť
that appropriate quality standards and
použitie patričných štandardov a
operational definitions are used.
praktických popisov kvality.
The process of numerically analyzing
the effect of identified risks on overall
project objectives.
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Proces číselnej analýzy dopadov
identifikovaných rizík na celkové
projektové ciele.
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Performance
Domain

Performance
Measurement
Baseline

Performance
Reporting

Performance
Reports

Okruh pôsobnosti

Okruh povinností a
kompetencií

Záväzný plán
(realizácie)
Schválená verzia
plánu (realizácie)
Schválený variant
Schválený
plánu (realizácie)
(východiskový) plán
Východiskový plán
(realizácie)
(realizácie)
Východiskový variant
plánu
Východiská pre
meranie výkonu
Referovanie o vývoji
Referovanie o stave
Informovanie o vývoji
Informovanie o
Vykazovanie stavu postupe
Hlásenie o stave
Hlásenie stavu
(Podávať) hlásenia o
vývoji
Výkazy o stave

Výkazy o vývoji
Hlásenia o stave
Správy o stave

A grouping of tasks and competencies,
measurable against accepted standards
that represent 100% of the knowledge
elements and activities carried out by
an individual to address a specific
program management area of
concentration.

Zoskupenie úloh a kompetencií
merateľné oproti akceptovaným
štandardom, ktoré predstavuje 100%
znalostných prvkov a činností
realizovaných jedincom v rámci
obhospodarovania konkrétnej
špecifickej oblasti programového
riadenia.

An approved, integrated scopeschedule-cost plan for the project work
against which project execution is
compared to measure and manage
performance. The PMB includes
contingency reserve, but excludes
management reserve.

Schválený plán projektových prác,
integrujúci rozsah, harmonogram a
náklady, voči ktorému sa porovnáva
vývoj realizácie projektu za účelom
posudzovania a riadenia projektu.
Východiskový plán zahŕňa rezervu pre
nepredvídateľné okolnosti ale
neobsahuje manažérsku rezervu.

See work performance reports.

Pozri "Výkazy o vykonaných
projektových prácach."

See work performance reports.

Pozri "Výkazy o vykonaných
projektových prácach."
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(Z)hodnotenie (stavu)
realizácie projektu
Posudzovanie (stavu)
(realizácie) projektu
Posudzovanie (stavu)
vývoja projektu
Realizátor
Gestor
Gestorská
organizácia

Performance
Reviews

(Z)hodnotenie
(stavu) (vývoja)
projektu

Performing
Organization

Zhotoviteľ (diela)

Pessimistic
Duration

Pesimistická doba
trvania

Phase

Fáza

Etapa

(Z)hodnotenie fázy

Posúdenie fázy
Schválenie fázy
Projektové hradlo

(Z)hodnotenia fázy

Posúdenia fázy
Schválenia fázy
Kontroly fázy

Phase Gate

Phase-Gate
Reviews

Plan
Communications
Management

Plánovanie riadenia
komunikácie

Plan Cost
Management

Plánovanie riadenia
nákladov

A technique that is used to measure,
compare, and analyze actual
performance of work in progress on the
project against the baseline.

Metóda využívaná na meranie,
porovnanie a analýzu skutočných
výsledkov realizovaných projektových
prác voči schválenému variantu plánu.

An enterprise whose personnel are
most directly involved in doing the work
of the project or program.

Spoločnosť, ktorého zamestnanci sa
najviac podieľajú na realizácii
projektových alebo programových prác.

Estimate of the longest activity duration Odhad najdlhšej doby trvania činnosti,
that takes into account all of the known ktorý berie do úvahy všetky známe
variables that could affect performance. premenné s dopadom na vývoj projektu.
See project phase.

Pozri "Projektová fáza."

A review at the end of a phase in which
a decision is made to continue to the
next phase, to continue with
modification, or to end a project or
program.
A review at the end of a phase in which
a decision is made to continue to the
next phase, to continue with
modification, or to end a project or
program.
The process of developing an
appropriate approach and plan for
project communications based on
stakeholder's information needs and
requirements and available
organizational assets.
The process that establishes the
policies, procedures, and
documentation for planning, managing,
expending, and controlling project
costs.

Posúdenie na konci fázy, kedy sa
prijíma rozhodnutie o pokračovaní
projektu alebo programu ďalšou fázou, o
ich modifikácií či prípadnom ukončení.
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Zhodnotenie na konci fázy, kedy sa robí
rozhodnutie, či sa bude pokračovať
ďalšou fázou, či dôjde k modifikácii
alebo či sa projekt alebo program
ukončí.
Proces vytvorenia vhodného prístupu a
plánu komunikácie počas projektu a to
na základe informačných potrieb a
požiadaviek dotknutých strán ako aj
organizácii dostupných prostriedkov.
Proces stanovujúci zásady, procedúry a
dokumentáciu pre plánovanie, riadenie,
vynakladanie a kontrolu projektových
nákladov.
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Plan Human
Resource
Management

Plánovanie riadenia
zdrojov

Plan Procurement
Management

Plánovanie
(riadenia)
obstarávania

Plan Quality
Management

Plánovanie riadenia
kvality

Plan Risk
Management

Plánovanie riadenia
rizika

Plan Risk
Responses

Plan Scope
Management

Plan Schedule
Management

Proces identifikácie a dokumentácie
projektových rolí, zodpovedností,
potrebných zručností, reportovacích
vzťahov a tvorby plánu nasadenia
projektového tímu.
Proces dokumentácie rozhodnutí
The process of documenting project
ohľadom obstarávania projektových
procurement decisions, specifying the
zdrojov, vymedzenie prístupu a
approach, and identifying potential
identifikácia potencionálnych
sellers.
dodávateľov.
The process of identifying quality
Proces identifikácie požiadaviek na
requirements and/or standards for the
kvalitu a/alebo štandardov projektu a
project and its deliverables, and
jeho koncových výstupov a
documenting how the project will
dokumentácia spôsobu, akým projekt
demonstrate compliance with quality
preukáže splnenie kvalitatívnych
requirements.
požiadaviek.
Proces definujúci spôsob vykonávania
The process of defining how to conduct
aktivít týkajúcich sa riadenia rizika
risk management activities for a project.
projektu.
The process of identifying and
documenting project roles,
responsibilities, required skills, reporting
relationships, and creating a staffing
management plan.

Plánovanie odozvy na
riziko
Plánovanie
Plánovanie odpovedí The process of developing options and
protirizikových
na riziko
actions to enhance opportunities and to
opatrení
Plánovanie
reduce threats to project objectives.
protiopatrení voči
riziku
The process of creating a scope
Plánovanie riadenia
management plan that documents how
rozsahu
the project scope will be defined,
validated, and controlled.
The process of establishing the policies,
Plánovanie riadenia
procedures, and documentation for
Plánovanie riadenia
(časového)
planning, developing, managing,
(časového) rozvrhu
harmonogramu
executing, and controlling the project
schedule.
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Proces vypracovania možností a
opatrení za účelom rozšírenia príležitostí
a redukovania hrozieb týkajúcich sa
projektových cieľov.
Proces tvorby plánu riadenia rozsahu,
ktorý dokumentuje ako sa bude
definovať, odobrovať a kontrolovať
rozsah projektu.
Proces stanovenia zásad, procedúr a
dokumentácie pre plánovanie,
vypracovanie, riadenie, realizáciu a
kontrolu časového harmonogramu
projektu.
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Plan Stakeholder
Management

Plánovanie riadenia
zainteresovaných
Plánovanie riadenia
strán
dotknutých strán
Plánovanie riadenia
záujmových skupín

Planned Value
(PV)

Plánovaná hodnota
(diela)

Planning Package

Plánovací balík

Planning Process
Group

Skupina procesov
plánovania
(projektu)

Plánovaný objem
rozpočtu (činností)

Planning Sessions
Prerokovanie plánu
[Technique]

Plánovacia porada

Plurality

Pluralita

Demokratické
rozhodovanie

Policy

Zásady

Princípy

Portfolio

Portfólio

Súbor (projektov
a/alebo programov)
(Projektový) kmeň

Proces vypracovania vhodných
manažérskych stratégií za účelom
efektívneho zapojenia dotknutých strán
počas celého životného cyklu projektu,
ktorý sa opiera o analýzu ich potrieb,
záujmov a potenciálneho vplyvu na
úspešnosť projektu.
The authorized budget assigned to
Schválený rozpočet pridelený na
scheduled work.
plánované práce.
A work breakdown structure component Položka hierarchického rozboru prác
below the control account with known
pod úrovňou kontrolného účtu so
work content but without detailed
známym obsahom prác ale bez
schedule activities, See also control
detailného rozvrhu činností. Pozri tiež
account.
"kontrolný účet."
Those processes required to establish
Procesy potrebné na stanovenie
the scope of the project, refine the
rozsahu projektu, spresnenie cieľov a
objectives, and define the course of
definovanie postupu nevyhnutného na
action required to attain the objectives
dosiahnutie cieľov, pre ktoré bol projekt
that the project was undertaken to
vôbec spustený.
achieve.
A technique to structure collaboration
Metóda štruktúrovania spolupráce pri
for planning portfolio activities such as
plánovaní činností portfólia ako je
to define and manage risks.
napríklad definovanie a riadenie rizík.
Decisions made by the largest block in Rozhodnutia prijaté najpočetnejšou
a group, even if a majority is not
frakciou v skupine, hoci by sa aj
achieved.
nedosiahla väčšina.
A structured pattern of actions adopted
Také štruktúrované pravidlá činnosti
by an organization such that the
prijaté organizáciou, ktoré možno
organization's policy can be explained
chápať ako sadu základných princípov
as a set of basic principles that govern
určujúcich správanie organizácie.
the organization's conduct.
Projekty, programy, podmnožiny
Projects, programs, subportfolios, and
projektového kmeňa a operácie riadené
operations managed as a group to
ako jeden celok za účelom naplnenia
achieve strategic objectives.
strategických cieľov.
The process of developing appropriate
management strategies to effectively
engage stakeholders throughout the
project life cycle, based on the analysis
of their needs, interests, and potential
impact on project success.
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Projekty, programy, fragmenty portfólia
a prevádzkové činnosti riadené ako
jedna skupina za účelom dosiahnutia
strategických cieľov.

Portfolio

Portfólio

Projektový kmeň

Projects, programs, subportfolios, and
operations managed as a group to
achieve strategic objectives.

Portfolio
Authorization
[Technique]

Schválenie
(položiek) portfólia

Autorizácia portfólia

A technique to formally authorize
portfolio components, allocate funding,
and assign resources.

Metóda formálneho schválenia položiek
portfólia, pridelenia financií a priradenia
zdrojov.

Portfolio
Balancing

Vyvažovanie
portfólia

Vylaďovanie portfólia
Stabilizácia portfólia
Zrovnanie portfólia
Harmonizácia
portfólia

The process of optimizing the mix of
portfolio components to further the
strategic objectives of the organization.

Proces optimalizácie zloženia portfólia s
cieľom podporiť strategické ciele
organizácie.

Portfolio
Communication
Management
[Knowledge Area]

Riadenia
komunikácie
ohľadom
projektového
portfólia

Portfolio
Communication
Management Plan

Plán riadenia
komunikácie
ohľadom
projektového
portfólia

Portfolio
Component
Reports
[Output/Input]

Správy o stave
(jednotlivých)
položiek portfólia

Status reports from the portfolio's
program and project managers.

Správy o stave, získané od jednotlivých
manažérov projektov resp. programov
obsiahnutých v danom portfóliu.

Portfolio
Governance
Management
[Knowledge Area]

Manažérsky dozor
Manažérsky dohľad nad portfóliom
nad portfóliom
Manažérska kontrola
nad portfóliom

A Knowledge Area that includes the
processes to develop the portfolio
management plan; define, optimize, and
authorize the portfolio; and provide
ongoing portfolio oversight.

Oblasť poznatkov, ktorá zahŕňa procesy
potrebné na vypracovanie plánu
riadenia portfólia, definovanie,
optimalizáciu a schválenie portfólia a na
poskytovanie stáleho prehľadu o
portfóliu.

Oblasť poznatkov, ktorá zahŕňa procesy
potrebné na vypracovanie plánu
riadenia komunikácie ohľadom portfólia
a manažmentu informácií súvisiacich s
portfóliom.
A subsidiary plan or component of the
Pridružený plán alebo zložka plánu
portfolio management plan that defines riadenia portfólia, ktorá definuje všetky
all communication needs, establishes
komunikačné potreby, stanovuje
communication requirements, specifies komunikačné požiadavky, určuje
frequency, and identifies recipients for
frekvenciu a identifikuje odberateľov
information associated with the portfolio informácií súvisiacich s procesom
management process.
riadenia portfólia.
A Knowledge Area that includes the
processes required to develop the
portfolio communication management
plan and manage portfolio information.
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Portfolio Charter
[Output/Input]

Stanovy portfólia

Štatút portfólia
Zakladacia listina
portfólia

The document issued by the portfolio
sponsor that formally authorizes the
existence of a portfolio and provides the
portfolio manager with the authority to
apply portfolio resources to portfolio
activities.
The centralized management of one or
more portfolios to achieve strategic
objectives.

Dokument vydaný gestorom portfólia,
ktorý formálne schvaľuje vytvorenie
portfólia a dáva manažérovi portfólia
právomoc prideliť zdroje portfólia jeho
jednotlivým činnostiam.
Centralizovaný manažment jedného
alebo viacerých portfólií za účelom
naplnenia strategických cieľov.

Portfolio
Management

Riadenie portfólia

Portfolio
Management
Information
System [Tool]

Informačný systém
riadenia portfólia

A tool, manual or automated, for
information collection and distribution to
support the portfolio management
processes.

Nástroj, ručný alebo automatický, na
získavanie a distribúciu informácií za
účelom podpory procesov súvisiacich s
riadením portfólia.

Plán riadenia
portfólia

A formal, approved document that
defines how the portfolio will be
executed, monitored, and controlled to
meet organizational strategy and
objectives.

Formálny, schválený dokument, ktorý
definuje ako sa bude realizovať,
monitorovať a kontrolovať portfólio so
zámerom naplniť organizačnú stratégiu
a ciele.

A technique to determine the portfolio
management organizational structure
and determine roles and
responsibilities.

Metóda na stanovenie organizačnej
štruktúry pre riadenie portfólia a určenie
rolí a zodpovedností.

Portfolio
Management Plan

Manažment portfólia

Portfolio
Analýza
Organizational
organizačnej
Structure Analysis
štruktúry portfólia
[Technique]
Riadenie výkonnosti
portfólia
Riadenie hodnoty
portfólia

Portfolio
Performance
Management
[Knowledge Area]

Riadenie vývoja
portfólia

Portfolio
Performance
Management Plan

Plán riadenia vývoja Plán riadenia
portfólia
výkonnosti portfólia

Oblasť poznatkov, ktorá zahŕňa procesy
potrebné na vypracovanie plánu
riadenia vývoja portfólia, zladenie
možností a potrieb ako aj na zvyšovanie
hodnoty portfólia.
Pridružený plán alebo zložka plánu
A subsidiary plan or component of the
riadenia portfólia, ktorá popisuje
portfolio management plan that
výkonnostné parametre, spôsob
describes performance measures,
podávania informácií (o rozsahu,
reporting (on scope, cost, schedule, and
nákladoch, časovom harmonograme a
resources), resource optimization, and
zdrojoch), optimalizáciu zdrojov a
benefits realization.
realizáciu prínosov.
A Knowledge Area that includes the
processes to develop the portfolio
performance management plan,
manage supply and demand, and
portfolio value.
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Portfolio Periodic
Reporting and
Review

Pravidelné
vykazovanie a
hodnotenie stavu
portfólia

Portfolio Process
Assets
[Output/Input]

Aktíva procesov
(riadenia) portfólia

Portfolio Reports
[Output/Input]

Výkazy o stave
portfólia

Portfolio Review
Meetings
[Technique]

Porady k
hodnoteniu portfólia

Portfolio Risk

Riziko portfólia

Portfolio Risk
Management
[Knowledge Area]

Riadenie rizík
portfólia

Portfolio Risk
Management Plan

Plán riadenia rizík
portfólia

Periodické
vykazovanie a
hodnotenie stavu
portfólia

Výkazy ohľadom
portfólia

The process of reporting on the portfolio
components as a whole using key
indicators and reviewing the
performance of the component mix by
comparing actual with anticipated
evolution, value, risk level, spending,
and strategic alignment.
Portfolio plans, processes, policies,
procedures, and knowledge bases used
by the portfolio manager and
stakeholders.
Reports that provide information on
performance, risks, resources, and
governance decisions.
A technique used by portfolio
governance bodies to review the
portfolio status and to make portfolio
decisions.
An uncertain event, set of events, or
conditions that, if they occur, have one
or more effects, either positive or
negative, on at least one strategic
business objective of the portfolio.
A Knowledge Area that includes the
processes required to develop the
portfolio risk management plan and
manage portfolio risks.
A subsidiary plan or component of the
portfolio management plan that
describes how risk management
activities will be structured and
performed.
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Proces hlásenia stavu položiek portfólia
ako celku za použitia kľúčových
ukazovateľov a posúdenie vývoja
aktuálnej kombinácie položiek
porovnaním skutočného a očakávaného
vývoja, dosiahnutej hodnoty, úrovne
rizika, výdajov a strategického súladu.
Plány k portfóliu, relevantné procesy,
zásady, procedúry a znalostné databázy
využívané manažérom portfólia a
dotknutými stranami.
Výkazy poskytujúce informácie o vývoji,
rizikách, zdrojoch a rozhodnutiach
výkonného výboru.
Metóda používaná výkonnými výbormi
portfólia na zhodnotenie stavu portfólia
a prijímanie rozhodnutí ohľadom
portfólia.
Neistá udalosť, ich množina alebo stavy,
ktoré, ak sa vyskytnú, majú jeden alebo
viacero dopadov, či už pozitívnych alebo
negatívnych, na aspoň jeden strategický
obchodný cieľ portfólia.
Oblasť poznatkov, ktorá zahŕňa procesy
potrebné na vypracovanie plánu
riadenia rizík portfólia a riadenie rizík
portfólia.
Pridružený plán alebo zložka plánu
riadenia portfólia, ktorá popisuje, ako
budú štruktúrované a realizované
činnosti riadenia jeho rizík.
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Portfolio Roadmap

Smerný plán
portfólia

Koncepčný plán
portfólia
Koncepcia portfólia
(Časová) osnova
portfólia
Kostra portfólia

Portfolio Strategic
Strategické riadenie
Management
portfólia
[Knowledge Area]
Portfolio Strategic Strategický plán
Plan
portfólia

Practice

Precedence
Diagramming
Method (PDM)

Precedence
Relationship

(Pracovný) postup

Metóda
sekvenčného
diagramu

Vzťah k
predchodcovi

Obvyklá metóda

Metóda uzlového
diagramu

A document that provides the high-level
strategic direction and portfolio
information in a chronological fashion
for portfolio management and ensures
dependencies within the portfolio are
established and evaluated.
A Knowledge Area that includes the
processes required to develop the
portfolio strategic plan, portfolio charter,
portfolio roadmap, and manage
strategic change.
A formal, approved document that
describes the portfolio vision,
objectives, and goals to achieve
organizational strategy and objectives.
A specific type of professional or
management activity that contributes to
the execution of a process and that may
employ one or more techniques and
tools.

Dokument, ktorý poskytuje hrubé
strategické smerovanie a informácie k
portfóliu v chronologickej forme na účely
jeho riadenia a zabezpečuje stanovenie
a vyhodnotenie závislostí v rámci
portfólia.
Oblasť poznatkov, ktorá zahŕňa procesy
potrebné na vypracovanie strategického
plánu riadenia portfólia, jeho stanov a
koncepcie a na riadenie strategickej
zmeny.
Formálny schválený dokument, ktorý
popisuje víziu portfólia, jeho ciele a
zámery za účelom naplnenia
organizačnej stratégie a cieľov.
Špecifický typ profesnej alebo riadiacej
činnosti, ktorá prispieva k realizácii
procesu a môže využívať jednu alebo
viaceré metódy či nástroje.

A technique used for constructing a
schedule model in which activities are
represented by nodes and are
graphically linked by one or more logical
relationships to show the sequence in
which the activities are to be performed.

Metóda využívaná na tvorbu modelu
časového harmonogramu, v ktorej sa
činnosti zobrazujú ako uzly a sú graficky
prepojené s jedným alebo viacerými
logickými závislosťami, načrtávajúc tak
postupnosť, podľa ktorej sa činnosti
majú realizovať.

The term used in the precedence
diagramming method for a logical
relationship. In current usage, however,
precedence relationship, logical
relationship, and dependency are
widely used interchangeably, regardless
of the diagramming method used. See
also logical relationship.

Výraz používaný pre logický vzťah pri
metóde sekvenčného diagramu. Pri
bežnom používaní sa však výrazy vzťah
k predchodcovi, logický vzťah a
závislosť často vzájomne nahrádzajú a
to bez ohľadu na použitú zobrazovaciu
metódu. Pozri tiež "logická závislosť."
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Precision

Presnosť

Predecessor
Activity

Predchádzajúca
činnosť

V rámci systému riadenia kvality
Within the quality management system,
predstavuje presnosť vyjadrenie
precision is a measure of exactness.
precíznosti.
Činnosť, ktorá v časovom
An activity that logically comes before a
harmonograme logicky predchádza
dependent activity in a schedule.
závislú činnosť.

Prísnosť
Precíznosť

Predictive Life
Cycle

Predvídateľný
životný cyklus

Predpovedateľný
životný cyklus
Odhadnuteľný životný
cyklus
Prediktívny životný
cyklus

Preferential Logic

Prvoradá logika

Prednostná logika
Prioritná logika
Preferovaná logika

Preventive Action

Prioritization
Analysis
[Technique]

A form of project life cycle in which the
project scope, and the time and cost
required to deliver that scope, are
determined as early in the life cycle as
possible.

Forma životného cyklu projektu, v ktorej
sú rozsah projektu - a čas a náklady
potrebné na dodanie takéhoto rozsahu stanovené v čo možno najskoršom
štádiu životného cyklu.

See discretionary dependency.

Pozri "Uvážená závislosť."

An intentional activity that ensures the
future performance of the project work
Ochranné opatrenie Preventívne opatrenie
is aligned with the project management
plan.
A technique to compare and rank
selected portfolio components, based
Analýza
on their evaluation scores and other
(stanovenia) priorít
management considerations, to ensure
alignment with organizational strategy
and objectives.

Prioritization
Matrices

Prioritizačné matice

Probability and
Impact Matrix

Matica
Matica vyústení
pravdepodobností a
pravdepodobností
dopadov

Matice priorít

Zámerná činnosť zabezpečujúca, že
budúci vývoj projektových prác
zodpovedá plánu riadenia projektu.

Metóda porovnania a zoradenia
vybraných položiek portfólia na základe
pridelených hodnotiacich bodov a iných
manažérskych hľadísk so zámerom
zaistiť súlad s organizačnou stratégiou a
cieľmi.
Nástroj plánu riadenia kvality využívaný
A quality management planning tool
na identifikáciu kľúčových sporných
used to identify key issues and evaluate
bodov a vyhodnotenie vhodných
suitable alternatives to define a set of
alternatív za účelom definovania
implementation priorities.
realizačných priorít.
Mriežka mapujúca pravdepodobnosť
A grid for mapping the probability of
výskytu každého rizika a jeho dopad na
each risk occurrence and its impact on
projektové ciele, v prípade, že sa toto
project objectives if that risk occurs.
riziko materializuje.
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Procedúra

(Pracovný) postup

Process

Proces

Spôsob
Metóda
(Chrono)Logická
postupnosť krokov

Process Analysis

Analýza procesov

Procesná analýza

Process Decision
Program Charts
(PDPC)

Procesné
rozhodovacie
diagramy programu

Diagramy procesu
realizácie programu

Procedure

Process
Plán optimalizácie
Improvement Plan procesov
Procurement
Audits

Procurement
Documents

Plán zdokonalenia
procesov
Plán zlepšenia
procesov

Audit (procesu)
obstarávania

Podklady k
obstarávaniu

Súťažné podklady
Dokumenty k
obstarávaniu
Dokumenty
obstarávania

An established method of
accomplishing a consistent
performance or result, a procedure
typically can be described as the
sequence of steps that will be used to
execute a process.

Osvedčená metóda pre dosahovanie
stabilného výkonu alebo výsledku.
Procedúru možno zvyčajne opísať ako
postupnosť krokov, ktoré sa aplikujú pri
realizácii procesu.

Systematický sled činností upriamený
A systematic series of activities directed
na dosiahnutie konečného výsledku,
towards causing an end result such that
kedy jeden alebo viac vstupov slúži na
one or more inputs will be acted upon to
vytvorenie jedného alebo viacerých
create one or more outputs.
výstupov.
Analýza procesov sa riadi krokmi
A process analysis follows the steps
načrtnutými v pláne optimalizácie
outlined in the process improvement
procesov s cieľom identifikovať potrebné
plan to identify needed improvements.
zlepšenia.
Procesný rozhodovací diagram sa
The PDPC is used to understand a goal
používa na pochopenie cieľa vo vzťahu
in relation to the steps for getting to the
ku krokom potrebným na jeho
goal.
dosiahnutie.
A subsidiary plan of the project
Pomocný plán k plánu riadenia projektu.
management plan. It details the steps
Podrobne opisuje kroky na analýzu
for analyzing processes to identify
procesov s cieľom identifikovať činnosti,
activities that enhance their value.
ktoré zvýšia ich hodnotu.
The review of contracts and contracting Posúdenie zmlúv a procesov tykajúcich
processes for completeness, accuracy, sa kontraktov s ohľadom na ich úplnosť,
and effectiveness.
presnosť a účelnosť.
Dokumenty využívané pri činnostiach
týkajúcich sa predkladania súťažných
The documents utilized in bid and
cenových a podrobných ponúk, ktoré
proposal activities, which include the
zahŕňajú žiadosť dodávateľa o
buyer's Invitation for Bid, Invitation for
predloženie súťažnej ponuky, žiadosť o
Negotiations, Request for Information,
účasť na rokovacom konaní, žiadosť o
Request for Quotation, Request for
doplnenie informácií, žiadosť o
Proposal, and seller's responses.
predloženie cenovej ponuky, žiadosť o
predloženie detailnej ponuky a
odpovede dodávateľa.
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Procurement
Management Plan

Plán riadenia
obstarávania

Procurement
Performance
Reviews

Hodnotenie
(realizácie)
obstarávania

Procurement
Opis zákazky
Statement of Work

A component of the project or program
management plan that describes how a
project team will acquire goods and
services from outside the performing
organization.

Zložka plánu riadenia projektu alebo
programu, ktorá popisuje ako projektový
tím získa tovar a služby z prostredia
mimo organizácie realizujúcej projekt.

Hodnotenie plnenia
obstarávania
Hodnotenie vývoja
obstarávania

A structured review of the seller's
progress to deliver project scope and
quality, within cost and on schedule, as
compared to the contract.

Štruktúrované posúdenie vývoja plnenia
zmluvy dodávateľom ohľadom realizácie
projektu v predpokladanom rozsahu a
kvalite a v rámci dohodnutých nákladov
a časového harmonogramu.

Opis predmetu
zákazky
Opis predmetu
obstarávania
Požiadavky na
obstarávanie
Zadávacie podmienky
(zákazky)
Podmienky zákazky

Describes the procurement item in
sufficient detail to allow prospective
sellers to determine if they are capable
of providing the products, services, or
results.

Opisuje obstarávanú položku v
dostatočnom detaile, aby potencionálni
dodávatelia dokázali posúdiť, či dokážu
dodať požadované produkty, služby
alebo výsledky.

An artifact that is produced, is
quantifiable, and can be either an end
item in itself or a component item.
Additional words for products are
material and goods. Contrast with
result. See also deliverable.

Product

(Fyzický) produkt

Výrobok
Dielo

Product Analysis

Analýza produktu

Analýza výrobku

Product Life Cycle

Životný cyklus
produktu

Výtvor, ktorý je vyrobený,
kvantifikovateľný, pričom môže byť
konečný alebo komponentom iného.
Ďalšie používané výrazy sú materiál a
tovar. Porovnaj "výsledok." Pozri aj
"(konečný) projektový výstup."
Pri projektoch, ktorých konečným
For projects that have a product as a
výstupom je produkt, ide o nástroj na
deliverable, it is a tool to define scope
definíciu jeho rozsahu, čo vo
that generally means asking questions
všeobecnosti predstavuje kladenie
about a product and forming answers to
otázok o produkte a formovanie
describe the use, characteristics, and
odpovedí, ktoré popisujú použitie,
other the relevant aspects of what is
charakteristiku a iné relevantné aspekty
going to be manufactured.
toho, čo sa bude vyrábať.
The series of phases that represent the Séria etáp, ktoré reprezentujú evolúciu
evolution of a product, from concept
produktu, od jeho koncepcie cez
through delivery, growth, maturity, and dodanie, rozmach, vylepšovanie až po
to retirement.
stiahnutie, resp. nahradenie.
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Product Scope

Rozsah produktu

Product Scope
Description

Opis rozsahu
produktu

Rozsah diela
Charakteristické
vlastnosti diela
Definícia produktu
Podrobný popis diela
Opis produktu
Podrobný popis
produktu

The features and functions that
characterize a product, service, or
result.

Znaky a funkcie charakterizujúce
produkt, službu alebo výsledok.

The documented narrative description
of the product scope.

Zdokumentovaný výpravný popis
rozsahu produktu.

Skupina súvisiacich projektov,
podprogramov a programových aktivít
riadená koordinovaným spôsobom za
účelom naplnenia prínosov, ktoré nie sú
dosiahnuteľné ich individuálnym
riadením.
Tasks and work performed within a
Úlohy a práca vykonávaná v rámci
program.
programu.
Work performed during the execution of Práca vykonávaná počas realizácie
a program that produces the expected
programu, ktorá prináša očakávané
benefits as defined in the benefits
prínosy tak, ako ich definuje plán
realization plan.
realizácie prínosov.
Program activities necessary to
Činnosti programu potrebné na
transition program benefits to
preklopenie programových prínosov do
sustainment and to retire and
udržateľného módu a na stiahnutie a
disposition program resources.
deaktiváciu programových zdrojov.
Activities necessary for the timely and
Činnosti potrebné na včasné a patričné
appropriate generation, collection,
vytváranie, získavanie, distribúciu,
distribution, storage, retrieval, and
ukladanie, vyhľadanie a konečnú
ultimate disposition of program
likvidáciu informácií týkajúcich sa
information.
programu.
A documented explanation of the
Zdokumentované vysvetlenie rozhraní,
boundaries, scope, objectives, and
rozsahu, cieľov a prínosov, ktoré sa
benefits that will be achieved through
dosiahnu realizáciou navrhovaného
the conduct of a proposed program.
programu.
A group of related projects,
subprograms, and program activities
managed in a coordinated way to obtain
benefits not available from managing
them individually.

Program

Program

Program Activities

Programové
činnosti

Aktivity programu

Program Benefits
Delivery

Naplnenie prínosov
programu

Naplnenie očakávaní
programu

Program Closure

Ukončenie
programu

Program
Communications
Management

Riadenie
programovej
komunikácie

Program
Definition

Definícia programu
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A technique for estimating that applies a
weighted average of optimistic,
pessimistic, and most likely estimates
when there is uncertainty with the
individual activity estimates.
A high-level initial plan for coordinating
Program Financial Finančný rámec
available funding, determining
Framework
programu
constraints, and determining how
funding is allocated.
Activities related to identifying the
program's financial sources and
resources, integrating the budgets of
Riadenie
Program Financial
Riadenie financovania the program components, developing
programových
Management
programu
the overall budget for the program, and
financií
controlling costs through the life cycles
of both the components and the
program.
Manažérsky dozor
Systems and methods by which a
nad programom
Program
Manažérsky dohľad
program is monitored, managed, and
Manažérska kontrola
Governance
nad programom
supported by its sponsoring
nad programom
organization.
Správa programu
A document that describes the systems
Plán manažérskeho
and methods to be used to monitor,
dozoru nad
Plán manažérskeho
manage, and support a given program,
Program
programom
dohľadu nad
and the responsibilities of specific
Governance Plan
Plán manažérskej
programom
individuals for ensuring the timely and
kontroly nad
effective use of those systems and
programom
methods.
Definícia programu
Splnomocnenie
A document defining the scope and
programu
purpose of a proposed program
Program Charter
Zadanie programu
Definičný list
presented to governance to obtain
programu
approval, funding, and authorization.
Zakladacia listina
programu
Program
Metóda ocenenia a
Evaluation and
posúdenia (činností)
Review Technique
programu
(PERT)

Metóda PERT
Posúdenie odhadu a
revízia (činností)
programu/projektu
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Metóda odhadu aplikujúca vážený
priemer optimistického, pesimistického a
najpravdepodobnejšieho odhadu, ak
panuje neistota ohľadom odhadu
jednotlivých činností.
Vrcholový prvotný plán na koordináciu
dostupného finančného krytia,
stanovenie obmedzení a určenie
spôsobu prideľovania financií.
Činnosti súvisiace s identifikáciou
zdrojov a prostriedkov financovania
programu, integráciou rozpočtov
programových položiek, vypracovaním
celkového rozpočtu programu a
kontrolovaním nákladov počas
životného cyklu jednotlivých položiek
ako aj samotného programu.
Systémy a metódy, prostredníctvom
ktorých sa program v rámci investujúcej
organizácie monitoruje, riadi a
podporuje.
Dokument popisujúci systémy a metódy
použité na monitorovanie, riadenie a
podporu daného programu a
zodpovednosti konkrétnych jedincov za
účelom zaistenia včasného a účinného
využitia takýchto systémov a metód.
Dokument definujúci rozsah a účel
navrhovaného programu predložený
výkonnému výboru s cieľom získať
súhlas, finančné krytie a schválenie.
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Program Initiation

Program
Integration
Management

Programové činnosti, ktoré program
definujú, zabezpečujú jeho financovanie
a pripravujú okolie programu na činnosti
súvisiace s dodaním organizácii
prospešných výstupov programu.
Programové činnosti vykonávané za
účelom kombinácie, zjednotenia,
koordinácie a zladenia rozmanitých
položiek a činností v rámci programu.
Riadenie všetkých programových
Managing ail program activities related
činností súvisiacich s definíciou
to program definition, program benefits
programu, dodaním programových
delivery, and program closure.
prínosov a ukončením programu.
The application of knowledge, skills,
Aplikácia vedomostí, zručností,
tools, and techniques to a program to
nástrojov a metód na program s cieľom
meet the program requirements and to splniť požiadavky programu a zaistiť
obtain benefits and control not available prínosy a dohľad nedosiahnuteľné
by managing projects individually.
individuálnym riadením projektov.
Nástroje využívané na zber, integráciu a
Tools used to collect, integrate, and
komunikáciu informácií kritických z
communicate information critical for the
pohľadu účinného riadenia jedného
effective management of one or more
alebo viacerých programov danej
organizational programs.
organizácie.
A management structure that
Manažérska štruktúra, ktorá
standardizes the program-related
štandardizuje dozorné procesy nad
governance processes and facilitates
programom a uľahčuje zdieľanie
the sharing of resources,
zdrojov, metodológií, nástrojov a metód.
methodologies, tools, and techniques.
The full set of documents required to
Úplná množina dokumentov potrebných
manage a program.
na riadenie programu.
The individual within an agency,
Jedinec v rámci orgánu, organizácie
organization, or corporation who
alebo podniku, ktorý zastáva
maintains responsibility for the
zodpovednosť za vedenie, spravovanie
leadership, conduct, and performance
a vývoj programu.
of a program.

Program activities that define the
program, secure financing, and prepare
Spustenie programu Inicializácia programu the program environment for the work
that will be performed to deliver
program benefits.
Program activities conducted to
Integračný
Riadenie integrácie
combine, unify, coordinate, and align
programový
programových
multiple components and activities
manažment
komponentov
within the program.

Program Life
Cycle
Management

Riadenie životného
cyklu programu

Program
Management

Riadenie programu

Program
Management
Information
Systems

Informačný systém
programového
riadenia

Program
Management
Office

Programová
kancelária

Program
Management Plan

Plán riadenia
programu

Program Manager

Programový
manažér

Programový
manažment

Oddelenie riadenia
programu

Manažér programu
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Program Master
Schedule

Program
Performance
Metrics

An output of a schedule model that
logically links components, milestones,
and high-level activities necessary to
deliver program benefits.

Výstup modelu časového
harmonogramu, ktorý spája položky,
míľniky a vrcholové činnosti potrebné na
naplnenie prínosov programu.

Indikátory plnenia
cieľov programu
Ukazovatele plnenia
cieľov programu
Kritéria (posúdenia)
vývoja programu
Kritéria posúdenia
(realizácie) programu

The set of measures used to evaluate
and improve the efficiency,
effectiveness, and results of program
processes.

Množina ukazovateľov používaných na
vyhodnocovanie a zlepšovanie
efektivity, účinnosti a výsledkov
programových procesov.

The application of knowledge, skills,
tools, and techniques necessary to
acquire products and services to meet
the needs of the overall program and
the constituent projects/components.

Hlavný časový
harmonogram
programu

Indikátory vývoja
programu

Program
Procurement
Management

Riadenie
programového
obstarávania

Riadenie
obstarávania v
programe

Program Quality
Assurance

Zaistenie kvality
programu

Dodržanie kvality
programu

Program Quality
Control

Kontrola kvality na
programe

Kontrola
programových
výstupov

Program Quality
Plan

Plán riadenia kvality
programu

Uplatnenie vedomostí, zručností,
nástrojov a metód potrebných na
získanie produktov a služieb na
uspokojenie potrieb programu ako celku
ako aj projektov/položiek, ktoré ho
tvoria.
Activities related to the periodic
Činnosti súvisiace s pravidelným
evaluation of overall program quality to vyhodnocovaním celkovej kvality
provide confidence that the program will programu so zámerom zvýšiť vyhliadky
comply with relevant quality policies and na dodržanie zásad a štandardov
standards.
definujúcich kvalitu.
Prostriedok monitorovania konkrétnych
A means of monitoring specific program
konečných výstupov a výsledkov
deliverables and results to determine
programu so zámerom preveriť, či
whether they fulfill applicable quality
spĺňajú príslušné kvalitatívne
requirements.
požiadavky.
A component of the program
Zložka plánu riadenia programu, ktorá
management plan that describes how
popisuje, ako sa budú implementovať
an organization's quality policies and
zásady a štandardy definujúce kvalitu v
standards will be implemented.
danej organizácii.
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Plán riadenia
Program Resource
programových
Management
zdrojov

Plán riadenia zdrojov
v programe

Program activities that ensure all
required resources (people, equipment,
material, etc.) are made available to
project components as necessary to
enable delivery of program benefits.

Činnosti programu, ktoré zaisťujú, že
všetky potrebné prostriedky (ľudia,
zariadenia, materiál, atď. ) sú pre
projektové položky dostupné podľa
potreby za účelom naplnenia
programových prínosov.
Neistá udalosť alebo stav, ktoré, ak sa
vyskytnú, majú pozitívny alebo
negatívny dopad na program.
Aktívna identifikácia, monitorovanie,
analýza, akceptácia, potláčanie,
vyhýbanie sa alebo uzavretie
programového rizika.
Dokument, do ktorého sa zapisujú riziká
spolu s výsledkami analýzy rizík i
opatreniami plánovanými na zvládnutie
rizika.
Činnosti, ktoré definujú, rozpracovávajú,
monitorujú, kontrolujú a overujú rozsah
programu.

Program Risk

Programové riziko

An uncertain event or condition that, if it
occurs, has a positive or negative effect
on the program.

Program Risk
Management

Plán riadenia
programového rizika

Actively identifying, monitoring,
analyzing, accepting, mitigating,
avoiding, or retiring program risk.

Program Risk
Register

Zoznam
programových rizík

A document in which risks are recorded
together with the results of risk analysis
and risk response planning.

Program Scope
Management

Riadenie rozsahu
programu

Activities that define, develop, monitor,
control, and verify program scope.

Program Sponsor

Vlastník programu
Sponzor programu
Zadávateľ programu Investor programu
Gestor programu
Garant programu

An executive in an organization
responsible for providing financial
resources for a program.

Vrcholový manažér v organizácii, ktorý
je zodpovedný za poskytovanie
finančných zdrojov pre daný program.

Capturing stakeholder needs and
expectations, gaining and maintaining
stakeholder support, and mitigating or
channeling opposition.

Podchytenie potrieb a očakávaní
programom dotknutých strán, získanie a
udržanie si ich podpory a potláčanie a
predchádzanie nesúhlasu.

Program
Stakeholder
Engagement

Zapojenie
programom
dotknutých strán

Zapojenie na
programe
zainteresovaných
strán
Zapojenie na
programe
zúčastnených strán
Zapojenie
záujmových skupín
programu
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Program
Stakeholders

Strany dotknuté
programom

Zainteresovaní na
programe
Záujmové skupiny
programu
Zladenie programu so
stratégiou
Synchronizácia
programu so
stratégiou
Koordinácia programu
so stratégiou

Program Strategy
Alignment

Súlad programu so
stratégiou
(organizácie)

Program
Team/Team
Members

Členovia
programového tímu

Progressive
Elaboration

Postupné
spracovanie

Project

Projekt

Project Calendar

Projektový kalendár Kalendár projektu

Project
Communications
Management

Riadenie projektovej
komunikácie

Progresívna
elaborácia

Individuals and Organizations that are
actively involved in the program or
whose interest may be positively or
negatively affected by the program.

Jedinci alebo organizácie aktívne
zapojené do programu, ktorých záujmy
môžu byť programom negatívne alebo
pozitívne ovplyvnené.

Activities associated with the integration
and development of business strategies
and organizational goals and objectives,
and the degree to which operations and
performance meet stated organizational
goals and objectives.

Činnosti spojené s integráciou a
vypracovaním obchodných stratégií a
organizačnými zámermi a cieľmi ako aj
rozsah, po ktorý prevádzkové činnosti a
ich výkonnosť napĺňajú uvedené
organizačné zámery a ciele.

Individuals participating directly in the
activities of the program or its
components.
The iterative process of increasing the
level of detail in a project management
plan as greater amounts of information
and more accurate estimates become
available.
A temporary endeavor undertaken to
create a unique product, service, or
result.
A calendar that identifies working days
and shifts that are available for
scheduled activities.
Project Communications Management
includes the processes that are required
to ensure timely and appropriate
planning, collection, creation,
distribution, storage, retrieval,
management, control, monitoring, and
the ultimate disposition of project
information.

Jedinci podieľajúci sa priamo na
činnostiach programu alebo jeho
komponentov.
Iteratívny proces zvyšovania úrovne
detailu v pláne riadenia projektu s
postupne dostupným väčším
množstvom informácií a presnejšími
odhadmi.
Dočasné úsilie podniknuté so zámerom
zhotoviť jedinečný produkt, službu alebo
výsledok.
Kalendár identifikujúci pracovné dni a
pracovné zmeny, ktoré sú pre činnosti
stanovené v čase k dispozícii.
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Riadenie projektovej komunikácie
zahŕňa procesy potrebné pre zaistenie
včasného a riadneho plánovania, zberu,
tvorby, distribúcie, ukladania,
vyhľadávania, manažmentu, kontroly,
monitorovania a konečnej likvidácie
projektových informácií.
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Riadenie projektových nákladov zahŕňa
procesy týkajúce sa plánovania,
odhadovania, zostavovania rozpočtov,
financovania, vykrývania, manažovania
a kontroly nákladov spôsobom, ktorý
zabezpečí realizáciu projektu v rámci
schváleného rozpočtu.
Predpovedané projektové náklady, ktoré
treba uhradiť, na základe záväzného
rozpočtu pre celkové alebo opakujúce
sa požiadavky, vrátane prognózy
výdavkov a predpokladaných záväzkov.
Zladenie projektových cieľov so širšou
stratégiou organizácie prostredníctvom
zadávateľa alebo projektového tímu.
Dohľad nad projektom sa definuje a
prispôsobuje s ohľadom na širšie
organizačné súvislosti programu alebo
organizácie, ktorá ho sponzoruje, avšak
je oddelený od manažérskeho dohľadu
nad organizáciou.

Project Cost
Management

Riadenie
projektových
nákladov

Project Cost Management includes the
processes involved in planning,
estimating, budgeting, financing,
funding, managing, and controlling
costs so that the project can be
completed within the approved budget.

Project Funding
Requirements

Požiadavky na
(finančné) krytie
projektu

Forecast project costs to be paid that
are derived from the cost baseline for
total or periodic requirements, including
projected expenditures plus anticipated
liabilities.

Project
Governance

Manažérsky dozor
Manažérsky dohľad nad projektmi
nad projektmi
Manažérska kontrola
nad projektmi

The alignment of project objectives with
the strategy of the larger organization
by the project sponsor and project
team. A project's governance is defined
by and is required to fit within the larger
context of the program or organization
sponsoring it, but is separate from
organizational governance.

Project Human
Resource
Management

Riadenie ľudských
zdrojov na projekte

Project Human Resource Management
includes the processes that organize,
manage, and lead the project team.

Riadenie ľudských zdrojov na projekte
zahŕňa procesy, ktoré organizujú,
manažujú a vedú projektový tím.

A document issued by the project
initiator or sponsor that formally
authorizes the existence of a project
and provides the project manager with
the authority to apply organizational
resources to project activities.
Launching a process that can result in
the authorization of a new project.

Dokument vydaný iniciátorom projektu
alebo zadávateľom, ktorý formálne
schvaľuje existenciu projektu a dáva
projektovému manažérovi právomoc
nasadiť organizačné zdroje na
projektové činnosti.
Spustenie procesu, ktorý môže viesť k
schváleniu nového projektu.

Project Charter

Zadanie projektu

Projektové zadanie
Definícia projektu
Zakladajúca listina
projektu
Charta projektu

Project Initiation

Spustenie projektu

Inicializácia projektu
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Project Integration Riadenie integrácie
Management
projektu

Project Life Cycle

Životný cyklus
projektu

Project
Management

Projektové riadenie

Project
Súbor poznatkov o
Management Body
projektovom riadení
of Knowledge

Integračné riadenie
projektu
Riadenie integrity
projektu
Riadenie integrácie
projektových
komponentov

Projektový
manažment

Project Integration Management
includes the processes and activities to
identify, define, combine, unify, and
coordinate the various processes and
project management activities within the
Project Management Process Groups.

Riadenie integrácie projektu zahŕňa
procesy a aktivity, ktoré identifikujú,
definujú, kombinujú, zjednocujú a
koordinujú rôzne procesy a činnosti
riadenia projektu v rámci skupiny
procesov riadenia projektu.

The series of phases that a project
passes through from its initiation to its
closure.
The application of knowledge, skills,
tools, and techniques to project
activities to meet the project
requirements.
An inclusive term that describes the
sum of knowledge within the profession
of project management. As with other
professions, such as law, medicine, and
accounting, the body of knowledge
rests with the practitioners and
academics that apply and advance it.
The complete project management
body of knowledge includes proven
traditional practices that are widely
applied and innovative practices that
are emerging in the profession. The
body of knowledge includes both
published and unpublished materials.
This body of knowledge is constantly
evolving. PMI's PMBOK® Guide
identifies a subset of the project
management body of knowledge that is
generally recognized as good practice.

Séria fáz, cez ktoré prechádza projekt
od svojho spustenia až po ukončenie.
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Aplikácia vedomostí, skúseností,
nástrojov a metód na činnosti projektu s
cieľom splniť projektové požiadavky.
Všeobsažný výraz, ktorým sa popisuje
súbor poznatkov v rámci profesie
projektového riadenie. Podobne ako pri
iných profesiách - právo, medicína a
účtovníctvo - súbor poznatkov vytvárajú
odborníci a akademici, ktorí ho
používajú a ďalej rozvíjajú. Úplný súbor
poznatkov o projektovom riadení zahŕňa
osvedčené tradičné postupy, ktoré sa
široko aplikujú, a novátorské postupy,
ktoré sa v tejto profesii vynárajú. Súbor
poznatkov zahŕňa tak vydané ako i
nepublikované materiály. Tento súbor
sa neprestajne vyvíja. Príručka
PMBOK® od PMI identifikuje
podmnožinu poznatkov o projektovom
riadení, ktoré sú všeobecne považované
za osožné postupy.
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Project
Management
Information
System

Project
Management
Knowledge Area

Informačný systém
projektového
riadenia

An information system consisting of the
tools and techniques used to gather,
integrate, and disseminate the outputs
of project management processes. It is
used to support all aspects of the
project from initiating through closing,
and can include both manual and
automated systems.

Oblasť poznatkov o Doména poznatkov o
projektovom riadení projektovom riadení

An identified area of project
management defined by its knowledge
requirements and described in terms of
its component processes, practices,
inputs, outputs, tools, and techniques.

Project
Management
Office (PMO)

Kancelária riadenia
projektov

Project
Management Plan

Plán riadenia
projektu

Oddelenie riadenia
projektov
Oddelenie
projektového
manažmentu
Projektová kancelária
Kancelária
projektového riadenia
Kancelária
projektového
manažmentu

An organizational structure that
standardizes the project-related
governance processes and facilitates
the sharing of resources,
methodologies, tools, and techniques.

Informačný systém pozostávajúci z
nástrojov a metód používaných na zber,
integráciu a distribúciu výstupov
procesov projektového riadenia.
Používa sa na podporu všetkých
aspektov projektu od jeho spustenia po
ukončenie a môže zahŕňať tak
manuálne ako aj automatizované
systémy.
Identifikovaná oblasť projektového
riadenia definovaná svojimi
vedomostnými požiadavkami a opísaná
v zmysle svojich čiastkových procesov,
postupov, vstupov, výstupov, nástrojov
a metód.

Organizačná štruktúra, ktorá
štandardizuje procesy manažérskeho
dohľadu nad projektmi a umožňuje
zdieľanie zdrojov, metodológie,
nástrojov a techník.

The document that describes how the
Dokument, ktorý popisuje ako sa projekt
project will be executed, monitored, and bude realizovať, monitorovať a
controlled.
kontrolovať.
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A logical grouping of project
management inputs, tools and
techniques, and outputs. The Project
Management Process Groups include
Project
Skupina procesov
Skupina procesov na initiating processes, planning
Management
riadenia projektov
riadenie projektov
processes, executing processes,
Process Group
monitoring and controlling processes,
and closing processes. Project
Management Process Groups are not
project phases.
The members of the project team who
Project
Podporný riadiaci
Podporný personál
perform project management activities
Management Staff tím projektu
riadenia projektu
such as schedule, communications, risk
management, etc.
The aggregation of the processes,
Project
Systém
tools, techniques, methodologies,
Management
projektového
resources, and procedures to manage a
System
riadenia
project.
The members of the project team who
are directly involved in project
Project
(Užší) tím riadenia
(Užší) riadiaci tím
management activities. On some
Management
projektu
projektu
smaller projects, the project
Team
management team may include virtually
all of the project team members.
The person assigned by the performing
Project Manager
Vedúci projektu
organization to lead the team that is
Projektový manažér
(PM)
Projektový vedúci
responsible for achieving the project
objectives.
Náčrt projektovej
Project
A document that graphically depicts the
Organigram
organizácie
Organization
project team members and their
projektu
Organizačná štruktúra
Chart
interrelationships for a specific project.
projektu
Project Phase

Projektová fáza

Fáza projektu,
Etapa projektu
Štádium projektu

Logická skupina vstupov, nástrojov a
metód a výstupov projektového riadenia.
Skupina procesov riadenia projektov
zahŕňa procesy inicializácie, plánovania,
realizácie, proces dohľadu a kontroly a
proces ukončenia. Skupina procesov
riadenia projektov nepredstavuje
projektové fázy.
Členovia projektového tímu, ktorí
vykonávajú činnosti riadenia projektu
ako časový rozvrh, komunikácia,
riadenie rizík, atď.
Súhrn procesov, nástrojov, metód,
metodík, zdrojov a procedúr na riadenie
projektu.
Členovia projektového tímu, ktorí sú
priamo zapojení do činností
projektového riadenia. Pri niektorých
menších projektoch tím riadenia projektu
môže zahŕňať takmer všetkých členov
projektového tímu.
Osoba pridelená organizáciou
realizujúcou projekt na vedenie tímu
zodpovedná za dosiahnutie
projektových cieľov.
Dokument, ktorý zobrazuje členov
projektového tímu a ich vzájomné
vzťahy pri danom projekte.

Súbor logicky previazaných
A collection of logically related project
projektových činností, ktoré vyúsťujú do
activities that culminates in the
vyhotovenia jedného alebo viacerých
completion of one or more deliverables.
konečných projektových výstupov.
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Project
Procurement
Management

Riadenie
obstarávania na
projekte

Project Quality
Management

Riadenie kvality na
projekte

Project Risk
Management

Riadenie rizík na
projekte

Project Scope

Rozsah projektu

Project Scope
Management

Riadenie rozsahu
projektu

Project Scope
Statement

Opis rozsahu
projektu

Project Schedule

(Časový)
harmonogram
projektu

Project Schedule
Network Diagram

Sieťový diagram
projektového
harmonogramu

Project Procurement Management
Riadenie
includes the processes necessary to
projektového
purchase or acquire products, services,
obstarávania
or results needed from outside the
project team.
Project Quality Management includes
the processes and activities of the
performing organization that determine
Riadenie kvality
quality policies, objectives, and
projektu
responsibilities so that the project will
satisfy the needs for which it was
undertaken.
Project Risk Management includes the
processes of conducting risk
Riadenie rizík projektu management planning, identification,
analysis, response planning, and
controlling risk on a project.
Rozsah projektových
prác

Stanovenie rozsahu
projektu
Časový rozvrh
projektu

The work performed to deliver a
product, service, or result with the
specified features and functions.
Project Scope Management includes
the processes required to ensure that
the project includes all the work
required, and only the work required, to
complete the project successfully.
The description of the project scope,
major deliverables, assumptions, and
constraints.
An output of a schedule model that
presents linked activities with planned
dates, durations, milestones, and
resources.

Riadenie obstarávania na projekte
zahŕňa procesy potrebné na nákup
alebo získanie potrebných produktov,
služieb alebo výsledkov z prostredia
mimo projektového tímu.
Riadenie kvality na projekte zahŕňa také
procesy a činnosti projekt realizujúcej
organizácie, ktoré určujú zásady, ciele a
zodpovednosti týkajúce sa kvality tak,
aby projekt dokázal uspokojiť tie
potreby, kvôli ktorým bol spustený.
Riadenie rizík na projekte zahŕňa
procesy plánovania projektového rizika,
identifikácie rizík, ich analýzu,
plánovanie opatrení a kontrolu rizika.
Práca, ktorú je potrebné vykonať na
dodanie produktu, služby alebo
výsledku so zadefinovanými
vlastnosťami a funkcionalitou.
Riadenie rozsahu projektu zahŕňa
procesy, ktoré zaistia, že projekt
obsahuje všetku prácu - a iba túto prácu
- potrebnú na úspešnú realizáciu
projektu.
Popis rozsahu projektu, hlavných
projektových výstupov, predpokladov a
obmedzení.
Výstup modelu časového
harmonogramu, ktorý prezentuje
činnosti prepojené s plánovanými
termínmi, dobami trvania, míľnikmi a
zdrojmi.

A graphical representation of the logical Grafická reprezentácia logických
relationships among the project
vzťahov medzi činnosťami v časovom
schedule activities.
harmonograme projektu.
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Riadenie
zainteresovaných
strán
Riadenie záujmových
skupín

Project
Stakeholder
Management

Riadenie projektom
dotknutých strán

Project Statement
of Work

Opis (predmetu)
Špecifikácia
projektovej dodávky
projektovej dodávky Opis projektových
požiadaviek

Project Team

Projektový tím

Project Team
Directory

Adresár (členov)
projektového tímu

Project Time
Management

Riadenie času na
projekte

Project-Based
Organizations
(PBOs)

Projektovo
orientovaná
organizácia

Projectized
Organization

Čistá projektová
organizácia

Project Stakeholder Management
includes the processes required to
identify the people, groups, or
organizations that could impact or be
impacted by the project, to analyze
stakeholder expectations and their
impact on the project, and to develop
appropriate management strategies for
effectively engaging stakeholders in
project decisions and execution.

Riadenie projektom dotknutých strán
zahŕňa procesy potrebné na identifikáciu
ľudí, skupín alebo organizácií, ktoré
môžu mať vplyv na projekt alebo byť
ním ovplyvnené, na analýzu očakávaní
dotknutých strán a ich vplyvu na projekt
a na vytvorenie vhodných
manažérskych stratégií pre podporu
aktívneho zapojenia dotknutých strán do
projektového rozhodovania a realizácie.

See statement of work.

Pozri "Špecifikácia požiadaviek."

Skupina jednotlivcov, ktorá podporuje
projektového manažéra pri realizácii
projektových prác so zámerom naplniť
ciele projektu.
A documented list of project team
Zdokumentovaný zoznam členov
members, their project roles, and
projektového tímu, ich role a kontaktné
communication information.
informácie.
Riadenie projektových
Riadenie časových aspektov projektu
Project Time Management includes the
termínov
zahŕňa procesy potrebné na
processes required to manage the
Riadenie časových
zabezpečenie včasného ukončenia
timely completion of the project.
aspektov projektu
projektu.
A variety of organizational forms that
Rad organizačných foriem zahŕňajúcich
involve the creation of temporary
tvorbu dočasných systémov pre
systems for the performance of
realizáciu projektov. Projektovo
projects. PBOs conduct the majority of orientované organizácie vedú väčšinu
their activities as projects and/or
svojich aktivít ako projekty a/alebo
provide project over functional
nadraďujú projektové postupy nad
approaches.
líniové.
Any organizational structure in which
Ktorákoľvek organizačná štruktúra, v
the project manager has full authority to ktorej má projektový manažér úplnú
assign priorities, apply resources, and
právomoc ohľadom priorít, nasadenia
direct the work of persons assigned to
zdrojov a usmerňovania práce ľudí
the project.
pridelených na projekt.
A set of individuals who support the
project manager in performing the work
of the project to achieve its objectives.
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Proposal

Podrobná ponuka

Proposal
Evaluation
Techniques

Metódy
vyhodnotenia
(podrobných) ponúk

Prototypes

Prototypy

Provide Portfolio
Oversight
[Process]

Poskytovanie
prehľadu (o stave)
portfólia

Quality

Kvalita

Detailná ponuka

A proposal is a detailed document
submitted as part of a competitive
process to win business. It includes
quotes received from suppliers for raw
materials, proposals from
subcontractors for their portion of work
on the project, and estimates of labor
costs, taxes, and other overhead. It also
includes a markup of the contractor’s
profit. Some proposals also include a
place for the customer to sign as
indicating their acceptance of the
proposal. Some contractors may also
refer to this type of proposal as a
“contract.” Others simply ask for a
signature to acknowledge receipt of the
proposal. Government agencies
typically issue a request for proposals
(RFP) when the award will be based on
more than price.

Detailná ponuka je podrobný dokument
predkladaný ako súčasť výberového
procesu s cieľom získať zákazku.
Zahŕňa cenové ponuky od
subdodávateľov za ich subdodávky na
projekte a kvalifikované odhady
nákladov na prácu, dane a ostatnú
réžiu. Tiež obsahuje maržu
predstavujúcu zisk zhotoviteľa. Niektoré
podrobné ponuky majú dokonca priestor
na podpis, ak sa zákazník rozhodne ju
akceptovať. Niektorí zhotovitelia môžu
tento typ ponuky označovať slovom
"kontrakt." Iní zasa žiadajú podpis len
ako symbol prebratia ponuky. Verejné
inštitúcie obvykle pracujú s výzvou na
predloženie podrobnej ponuky vtedy, ak
cena nie je jediným výberovým
kritériom.

Proces prehodnocovania podrobných
ponúk predložených dodávateľmi so
zámerom podporiť rozhodnutia
súvisiace so zadaním zákazky a
následným uzatvorením zmluvy.
A method of obtaining early feedback
Metóda na získanie rýchlej spätnej
on requirements by providing a working väzby na požiadavky a to poskytnutím
model of the expected product before
funkčného modelu produktu pred jeho
actually building it.
skutočným zostrojením.
Process of providing governance in
Proces stanovenia manažérskych
identifying, documenting, authorizing,
pravidiel na identifikáciu, dokumentáciu,
and controlling changes to the project
schválenie a kontrolu zmien v
portfolio.
projektovom portfóliu.
Miera, do ktorej množina
The degree to which a set of inherent
charakteristických vlastností spĺňa
characteristics fulfills requirements.
požiadavky.
The process of reviewing proposals
provided by suppliers to support
contract award decisions.

Poskytovanie
prehľadu o portfóliu
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A quality audit is a structured,
independent process to determine if
Inšpekcia kvality,
Quality Audits
Audit kvality
project activities comply with
Previerka kvality
organizational and project policies,
processes, and procedures.
Quality Control
Výsledky kontroly
The documented results of control
Measurements
kvality
quality activities.
A facilitated workshop technique that
Stanovenie
Quality Function
Určenie kľúčových
helps to determine critical
kľúčových
Deployment (QFD)
parametrov kvality
characteristics for new product
parametrov kvality
development.
A structured tool used to verify that a
Kontrolné zoznamy
Quality Checklists
set of required steps has been
kvality
performed.
Quality
They are a type of quality planning tools
Nástroje riadenia a
Management and
used to link and sequence the activities
kontroly kvality
Control Tools
identified.
A component of the project or program
Quality
management plan that describes how
Plán riadenia kvality
Management Plan
an organization's quality policies will be
implemented.
The organizational framework whose
structure provides the policies,
processes, procedures, and resources
Quality
Systém riadenia
required to implement the quality
Management
kvality
management plan. The typical project
System
quality management plan should be
compatible to the organization's quality
management system.
Kritériá merania
A description of a project or product
Quality Metrics
kvality
attribute and how to measure it.
A policy specific to the Project Quality
Management Knowledge Area, it
Zásady
Princípy
establishes the basic principles that
Quality Policy
(uplatňovania)
(uplatňovania) kvality should govern the organization's
kvality
actions as it implements its system for
quality management.
Project Management Institute®

Audit kvality je nezávislý štruktúrovaný
proces zisťovania, či sú projektové
činnosti v súlade s organizačnými a
projektovým zásadami, procesmi a
procedúrami.
Zdokumentované výsledky činností
zameraných na kontrolu kvality.
Metóda moderovaného sedenia, ktorá
pomáha stanoviť neopomenuteľné
vlastnosti novovytváraného produktu.
Štruktúrovaný nástroj využívaný na
overenie, či bola vykonaná séria
predpísaných krokov.
Ide o druh nástrojov plánovania kvality
využívaných na prepojenie a zoradenie
identifikovaných činností.
Zložka plánu riadenia projektu alebo
programu opisujúca ako budú
implementované zásady danej
organizácie týkajúce sa kvality.
Organizačný rámec, ktorého štruktúra
poskytuje zásady, procesy, procedúry a
zdroje potrebné na implementáciu plánu
riadenia kvality. Typický plán riadenia
kvality na projekte by mal byť
kompatibilný so systémom riadenia
kvality danej organizácie.
Opis vlastnosti projektu alebo produktu
a spôsobu jeho merania.
Zásady špecifické pre oblasť poznatkov
pre riadenie kvality v projekte,
stanovujúce základné princípy, ktoré by
mali riadiť kroky organizácie pri
implementácii svojho systému riadenia
kvality.
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A condition or capability that will be
used to assess conformance by
validating the acceptability of an
attribute for the quality of a result.

Quality
Requirement

Požiadavky na
kvalitu

Quantitative and
Qualitative
Analysis
[Technique]

Kvantitatívna a
kvalitatívna analýza

Techniques that include analyses to
optimize the portfolio, such as scenario
analysis, probability analysis, and
cost/benefit analysis.

Quantitative Risk
Analysis and
Modeling
Techniques

Kvantitatívne
metódy analýzy a
modelovania rizík

Commonly used techniques for both
event-oriented and project-oriented
analysis approaches.

Questionnaires
and Surveys

Dotazníky a
prieskumy

Written sets of questions designed to
quickly accumulate information from a
large number of respondents.

Cenová ponuka

A quote is a figure that a contractor gets
from a supplier for the price of materials
they need for a job. Quotes are often
only good for a certain amount of time
which means the builder has only that
amount of time to buy the materials at
the given price. Outside the given
timeframe, the price of materials may
change. A client asking for a quotation
is asking: how much will you charge me
for such product or service? That
means: "I know what I need, just gimme
your price". A client asking for a
proposal is saying: "I have this problem,
suggest me the best solution and tell
me how much it will cost."

Quote

Kvalitatívne
požiadavky

Sadzba, Kotácia
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Stav alebo schopnosť, ktoré sa použijú
na posúdenie zhody odobrením
prijateľnosti daného atribútu pre
zachytenie kvality výsledku.
Metódy zahŕňajúce analýzy na
optimalizáciu portfólia ako napríklad
posúdenie scenárov, analýzu
pravdepodobnosti a porovnanie
prínosov a nákladov.
Bežne používaná metóda pre analytické
postupy orientované tak na projekty ako
aj na udalosti.
Súbor písomných otázok
sformulovaných za účelom rýchleho
zhromaždenia informácií od veľkého
počtu respondentov.
Cenová ponuka je údaj, ktorý zhotoviteľ
získa od svojho dodávateľa ako cenu za
materiál, ktorý potrebuje pre danú
činnosť. Cenové ponuky sú platné len
určitú dobu, čo znamená, že nákupca
má len istý čas na to, aby si materiál za
danú cenu kúpil. Po uplynutí stanovenej
lehoty sa cena materiálu môže zmeniť.
Klient žiadajúci cenovú ponuku sa pýta,
koľko musí zaplatiť za stanovený
produkt alebo službu. Doslova hovorí:
"Viem čo potrebujem, len mi povedz
cenu." Klient žiadajúci podrobnú ponuku
zas hovorí: "Mám takýto problém,
navrhni mi najlepšie riešenie a povedz
mi, koľko to bude stáť."
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A common type of responsibility
assignment matrix that uses
responsible, accountable, consult, and
inform statuses to define the
involvement of stakeholders in project
activities.

Bežný druh matice priradenia
zodpovedností, ktorý používa stavy ako
oprávnený, zodpovedný, dopytovaný a
informovaný na definíciu zapojenia
dotknutých strán do projektových
činností.

Posúdenie
akcieschopnosti
(zúčastnených strán)
Posúdenie pružnosti
Posúdenie
Readiness
(reakcie)
(pre)dispozícií
Assessment [Tool] (zúčastnených
(zúčastnených strán)
strán)
Posúdenie (stavu)
pripravenosti
(zúčastnených strán)

A tool to assess stakeholders'
willingness and ability to implement
portfolio-related changes.

Nástroj na posúdenie ochoty a
pripravenosti dotknutých strán
implementovať zmeny týkajúce sa
portfólia.

Rebalancing
Assessments
[Tool]

Posúdenie
Posúdenie stability
vyváženosti portfólia portfólia

A tool to assess the portfolio and
consider rebalancing portfolio
components, resource requirements,
and the portfolio budget to realign the
portfolio risks.

Records
Management
System

Systém riadenia
projektovej
dokumentácie

Regression
Analysis

Regresná analýza

RACI

Regulation

Matica
zodpovedností

(Právny) predpis

RACI Matica

Systém riadenia
záznamov o projekte

Regulácia
Zákon
Nariadenie
Vyhláška
Metodický pokyn

Nástroj na posúdenie portfólia a
zváženie potreby zharmonizovať jeho
jednotlivé položky, požiadavky na zdroje
a celkový rozpočet portfólia s cieľom
prestaviť jeho rizikový profil.
Príznačná množina procesov, im
A specific set of processes, related
zodpovedajúcich kontrolných funkcií a
control functions, and tools that are
nástrojov, ktoré sú účelne usporiadané
consolidated and combined to record
a kombinované na zachytenie a
and retain information about the project.
zaznamenanie informácií o projekte.
An analytic technique where a series of
Analytická metóda, ktorá preveruje sadu
input variables are examined in relation
vstupných premenných vo vzťahu k nim
to their corresponding output results in
zodpovedajúcim výstupom so zámerom
order to develop a mathematical or
určiť matematický a štatistický vzťah.
statistical relationship.
Requirements imposed by a
Požiadavky stanovené verejným
governmental body. These
orgánom. Tieto požiadavky môžu určiť
requirements can establish product,
vlastnosti produktu, procesu alebo
process, or service characteristics,
služby vrátane administratívne
including applicable administrative
aplikovateľných opatrení, ktorých
provisions that have governmentdodržiavanie je dané právnym
mandated compliance.
poriadkom.
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Facilities, processes, and procedures
used to generate or consolidate reports
from one or more information
Systémy vykazovania
management systems and facilitate
report distribution to the project
stakeholders.

Reporting
Systems

Výkazníctvo

Request for
Information (RFD)

Žiadosť o
(doplnenie)
informácie

Žiadosť o vysvetlenie
Žiadosť o doplnenie

A type of procurement document
whereby the buyer requests a potential
seller to provide various pieces of
information related to a product or
service or seller capability.

Request for
Proposal (RFP)

Žiadosť o
predloženie
(podrobnej) ponuky

Výzva na predloženie
(podrobnej) ponuky
Vyžiadanie
(podrobnej) ponuky

A type of procurement document used
to request proposals from prospective
sellers of products or services. In some
application areas, it may have a
narrower or more specific meaning.

Žiadosť o
Výzva na predloženie
predloženie cenovej cenovej ponuky
ponuky
Žiadosť o nacenenie

A type of procurement document used
to request price quotations from
prospective sellers of common or
standard products or services.
Sometimes used in place of request for
proposal and, in some application
areas, it may have a narrower or more
specific meaning.

Request for
Quotation (RFC)
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Zariadenia, procesy a procedúry
používané na generovanie a
konsolidáciu výkazov pre jeden alebo
viacero manažérskych informačných
systémov a umožňujúce distribúciu
výkazov stranám dotknutým projektom.
Druh dokumentu na účely obstarávania,
ktorým obstarávateľ vyzýva
potencionálneho uchádzača, aby
poskytol rôzne informácie týkajúce sa
produktu, služby alebo schopnosti
uchádzača.
Druh dokumentu na účely obstarávania,
ktorým obstarávateľ vyzýva
potencionálneho uchádzača, aby
predložil podrobnú ponuku ohľadom
produktu alebo služby, môže mať užší či
konkrétnejší význam.
Druh dokumentu na účely obstarávania,
ktorým obstarávateľ vyzýva
potencionálneho uchádzača, aby
predložil cenovú ponuku ohľadom bežne
dostupného alebo štandardného
produktu alebo služby. Niekedy sa
používa namiesto žiadosti o predloženie
podrobnej ponuky a pri niektorých jeho
použitiach v danej oblasti môže mať
užší či konkrétnejší význam.
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Request for
Tender (RFT)

Vyhlásenie
obstarávania
Výzva na účasť v(o) Vypísanie
(verejnom)
obstarávania
obstarávaní
Zadanie zákazky
Výzva na účasť vo
výberovom konaní

Requested
Change

Požadovaná zmena

Requirement

Požiadavka

Requirements
Documentation

Dokumentácia
požiadaviek

Requirements
Management Plan

Plán riadenia
požiadaviek

Requirements
Matica sledovania
Traceability Matrix požiadaviek

Matica na sledovanie
požiadaviek
Matica odvodenia
požiadaviek

Žiadosť o účasť v obstarávaní je
A request for tenders (RFT) is a formal, formálna štruktúrovaná výzva
structured invitation to suppliers, to bid, dodávateľom, aby predložili súťažné
to supply products or services. An RFT ponuky za účelom dodávky tovaru alebo
is usually expected to conform to some služieb. Žiadosť zvyčajne musí dodržať
legally standardized structure designed určitý zákonom predpísaný štandard,
to ensure impartiality. The closest
aby sa zaistila nestrannosť. Najbližší
equivalent to an RFT in the mainstream ekvivalent k žiadosti o účasť vo
private sector is a request for proposal verejnom obstarávaní v súkromnom
(RFP), which, since public money is not sektore predstavuje žiadosť o
involved, typically has a less rigid
predloženie podrobnej ponuky, ktorá,
structure.
nakoľko nejde o verejné zdroje, nemá
takú prísnu štruktúru.
Formálne zdokumentovaná požiadavka
A formally documented change request
na zmenu, ktorá bola predložená na
that is submitted for approval to the
schválenie podľa integrovaného procesu
integrated change control process.
riadenia zmien.
Stav alebo schopnosť, ktoré musia byť
A condition or capability that is required
nevyhnutne prítomné v produkte, službe
to be present in a product, service, or
alebo výsledku s cieľom vyhovieť
result to satisfy a contract or other
špecifikácií podchytenej zmluvou alebo
formally imposed specification.
iným formálnym spôsobom.
A description of how individual
Popis toho, ako napĺňajú jednotlivé
requirements meet the business need
požiadavky projektu obchodné potreby.
for the project.
A component of the project or program Zložka plánu riadenia projektu alebo
management plan that describes how
programu popisujúca, ako sa budú
requirements will be analyzed,
dokumentovať, analyzovať a riadiť
documented, and managed.
požiadavky.
A grid that links product requirements
from their origin to the deliverables that
satisfy them.
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Sieť sledujúca požiadavky na produkt od
ich pôvodu až po konečné projektové
výstupy, ktoré ich napĺňajú.
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Opatrenie voči nákladovému a/alebo
časovému riziku v pláne riadenia
projektu. Často sa používa s prívlastkom
(napr. manažérska rezerva, rezerva pre
nepredvídané okolnosti) za účelom
poskytnutia detailov ohľadom typu
rizika, ktoré má potláčať.
Analytická metóda určenia podstatných
An analytical technique to determine the
náležitostí a vzťahov jednotlivých
essential features and relationships of
položiek v pláne riadenia projektu za
components in the project management
účelom zistenia rezervy pre rozpätie
plan to establish a reserve for the
časového harmonogramu, rozpočet,
schedule duration, budget, estimated
odhadované náklady alebo finančné
cost, or funds for a project.
krytie projektu.
A risk that remains after risk responses Riziko, ktoré zostáva aj po
have been implemented.
implementácii protirizikových opatrení.
Skilled human resources (specific
Kvalifikované ľudské zdroje (pre daný
disciplines either individually or in crews odbor buď jednotlivo, v pracovnej
or teams), equipment, services,
skupine alebo v tíme), zariadenie,
supplies, commodities, material,
služby, zásoby, komodity, materiál,
budgets, or funds.
rozpočty alebo fondy.
A provision in the project management
plan to mitigate cost and/or schedule
risk. Often used with a modifier (e.g.,
management reserve, contingency
reserve) to provide further detail on
what types of risk are meant to be
mitigated.

Reserve

Rezerva

Záloha

Reserve Analysis

Analýza rezerv

Analýza záloh

Residual Risk

Zostatkové riziko

Zvyškové riziko

Resource

Zdroj

Prostriedok

Resource
Breakdown
Structure

Hierarchický rozbor
(projektových)
zdrojov

Hierarchický rozpis
A hierarchical representation of
(projektových) zdrojov resources by category and type.

Resource
Calendar

Kalendár zdroja

A calendar that identifies the working
days and shifts on which each specific
resource is available.

Kalendár identifikujúci pracovné zmeny
a dni, v ktorých je daný zdroj dostupný.

Histogram zdroja

A bar chart showing the amount of time
that a resource is scheduled to work
over a series of time periods. Resource
availability may be depicted as a line for
comparison purposes. Contrasting bars
may show actual amounts of resources
used as the project progresses.

Stĺpcový graf vyjadrujúci množstvo
pracovného času naplánované pre daný
zdroj počas sledu časových úsekov.
Dostupnosť zdroja môže byť na účely
porovnávania vyjadrená čiarou. Odlišné
stĺpce môžu pri postupnej realizácii
projektu znázorňovať skutočné
množstvo použitia zdrojov.

Resource
Histogram

Dostupnosť zdroja
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Hierarchická reprezentácia zdrojov
podľa ich kategórie a typu.
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Resource Leveling

Časové vyváženie
Vyrovnanie nárokov
(disponibilných)
na zdroje (v čase)
zdrojov

Resource
Optimization
Techniques

Metódy
optimalizácie
zdrojov

Resource
Smoothing

Zarovnanie zdrojov

Zrovnanie zdrojov

Responsibility

(Pracovná) náplň

Zodpovednosť

Responsibility
Matica priradenia
Assignment Matrix pracovných náplní
(RAM)
(zdrojov)

Result

Rework

Výsledok

Prerobenie

Metóda, pomocou ktorej sa termíny
spustenia resp. ukončenia prispôsobujú
obmedzeniam zdrojov s cieľom
zosúladiť požiadavky na zdroje s ich
dostupnosťou.
Metóda, pomocou ktorej sa termíny
A technique that is used to adjust the
spustenia resp. ukončenia činností
start and finish dates of activities that
upravujú tak, že plánované použitie
adjust planned resource use to be equal
zdroja sa rovná alebo je menšie než
to or less than resource availability.
jeho dostupnosť.
A technique which adjusts the activities Metóda, ktorá prispôsobuje činnosti
of a schedule model such that the
modelu časového harmonogramu tak,
requirement for resources on the project že požiadavky na projektové zdroje
do not exceed certain predefined
nepresiahnu ich vopred stanovené
resource limits.
obmedzenia.
An assignment that can be delegated
Poverenie, ktoré možno delegovať v
within a project management plan such
rámci plánu riadenia projektu, kedy sa
that the assigned resource incurs a duty
pridelenému zdroju ukladá povinnosť
to perform the requirements of the
splniť príkazy dané poverením.
assignment.
A technique in which start and finish
dates are adjusted based on resource
constraints with the goal of balancing
demand for resources with the available
supply.

Matica zodpovedností A grid that shows the project resources
zdrojov
assigned to each work package.
An output from performing project
management processes and activities.
Results include outcomes (e.g.,
integrated systems, revised process,
restructured organization, tests, trained
personnel, etc.) and documents (e.g.,
policies, plans, studies, procedures,
specifications, reports, etc.). Contrast
with product. See also deliverable.
Prerábka
Action taken to bring a defective or
Prepracovanie
nonconforming component into
Vynútená opakovaná compliance with requirements or
práca
specifications.
Project Management Institute®

Matica podchytávajúca projektové
zdroje pridelené každému pracovnému
balíku.
Výstup z realizácie procesov a činností
projektového riadenia. Výsledky
zahrňajú výsledné stavy (napr.
integrované systémy, revidované
procesy, reštrukturalizovaná
organizácia, testy, zaškolený personál,
atď.) alebo dokumenty (napr. zásady,
plány, štúdie, procedúry, špecifikácie,
výkazy, atď.). Porovnaj s "produkt."
Pozri aj "(konečný) projektový výstup."
Činnosti potrebné na uvedenie
chybného alebo nevyhovujúceho
komponentu do stavu vyhovujúceho
požiadavkám alebo špecifikácii.
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Neistá udalosť alebo stav, ktoré, ak sa
An uncertain event or condition that, if it
vyskytnú, majú pozitívny alebo
occurs, has a positive or negative effect
negatívny dopad na jeden alebo viacero
on one or more project objectives.
projektových cieľov.
A risk response strategy whereby the
Stratégia z protiopatrení voči riziku, kedy
project team decides to acknowledge
sa projektový tím rozhodne pripustiť
the risk and not take any action unless riziko, ale nepodnikne žiadne kroky, kým
the risk occurs.
riziko nenastane.
The degree of uncertainty an entity is
Miera neistoty, ktorú je entita v
willing to take on, in anticipation of a
očakávaní prospechu ochotná znášať.
reward.
Examination and documentation of the
effectiveness of risk responses in
Prešetrenie a dokumentácia účinnosti
dealing with identified risks and their
protirizikových opatrení pri zvládaní rizík
root causes, as well as the
a ich hlavných príčin ako aj účinnosť
effectiveness of the risk management
procesu riadenia rizika.
process.
Stratégia z protiopatrení voči riziku, kedy
A risk response strategy whereby the
sa projektový tím snaží eliminovať
project team acts to eliminate the threat
hrozbu alebo ochrániť projekt pred jej
or protect the project from its impact.
dopadom.
A hierarchical representation of risks
Hierarchická reprezentácia rizík podľa
according to their risk categories.
ich kategórií.
Klasifikácia na základe zdroja rizika
Organization by sources of risk (e.g.,
(napr. za použitia RBS), podľa oblasti
using the RBS), the area of the project projektu, ktorej sa dotýka (napr. za
affected (e.g., using the WBS), or other použitia WBS), alebo podľa inej
useful category (e.g., project phase) to užitočnej kategórie (napr. projektová
determine the areas of the project most fáza) za účelom stanovenia oblastí
exposed to the effects of uncertainty.
projektu, ktoré sú najviac vystavené
neistote.

Risk

Riziko

Risk Acceptance

Akceptácia rizika

Prijatie rizika

Risk Appetite

Sklon k riziku

Náchylnosť k riziku
Rizikový apetít

Risk Audits

Audit rizika

Register rizík

Risk Avoidance

Vyhýbanie sa riziku

Unikanie riziku
Potláčanie rizika

Risk Breakdown
Structure (RBS)

Hierarchický rozbor
(projektových) rizík

Hierarchický rozklad
(projektových) rizík

Risk
Categorization

Kategorizácia rizík

Klasifikácia rizík

Risk Category

Kategória rizika

Typ rizika

A group of potential causes of risk.

Skupina potenciálnych príčin rizika.

Risk Data Quality
Assessment

Posúdenie kvality
dát o riziku

Posúdenie kvality
podkladov o riziku

Technique to evaluate the degree to
which the data about risks is useful for
risk management.

Metóda na vyhodnotenie miery, do
ktorej sú dáta o riziku vhodné pre účely
riadenia rizík.
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Risk Management
Plan

Plán riadenia rizika

Risk Mitigation

Zmiernenie rizika

Minimalizácia rizika
Potláčanie rizika
Mitigácia rizika

Risk
Reassessment

Prehodnotenie
rizika

Znovuposúdenie
rizika

Risk Register

Zoznam rizík

Risk Reviews
[Technique]

Zhodnotenie rizika

Prehodnotenie rizika

Risk Threshold

Prah rizika

Prahová hodnota
rizika
Medzná hodnota
rizika

Risk Tolerance

Znášanie rizika

Stupeň tolerancie
rizika
Postúpenie rizika

Risk Transference Presun rizika

Risk Urgency
Assessment

Prenesenie rizika
Prevod rizika

Posúdenie akútnosti Posúdenie
rizika
naliehavosti rizika

A component of the project, program, or
portfolio management plan that
describes how risk management
activities will be structured and
performed.
A risk response strategy whereby the
project team acts to reduce the
probability of occurrence or impact of a
risk.
Risk reassessment is the identification
of new risks, reassessment of current
risks, and the closing of risks that are
outdated.
A document in which the results of risk
analysis and risk response planning are
recorded.
A technique to evaluate existing risks
and identify new risks.
Measure of the level of uncertainty or
the level of impact at which a
stakeholder may have a specific
interest. Below that risk threshold, the
organization will accept the risk. Above
that risk threshold, the organization will
not tolerate the risk.
The degree, amount, or volume of risk
that an organization or individual will
withstand.
A risk response strategy whereby the
project team shifts the impact of a threat
to a third party, together with ownership
of the response.
Review and determination of the timing
of actions that may need to occur
sooner than other risk items.
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Zložka plánu na riadenie projektu,
programu alebo portfólia, ktorá popisuje,
ako sa budú štruktúrovať a vykonávať
činnosti riadenia rizík.
Stratégia z protiopatrení voči riziku, kedy
sa projektový tím snaží znížiť
pravdepodobnosť výskytu alebo dopad
rizika.
Prehodnotenie rizika znamená
identifikáciu nových rizík, opätovné
posúdenie súčasných rizík a uzavretie
tých, ktoré už nie sú aktuálne.
Dokument, v ktorom sú zaznamenané
výsledky analýzy rizika a plán
protirizikových opatrení.
Metóda na vyhodnotenie existujúcich a
identifikáciu nových rizík.
Miera úrovne neistoty alebo úrovne
dopadu, ktorá môže byť pre dotknutú
stranu relevantná z pohľadu jej záujmu.
Pod takýmto prahom rizika organizácia
riziko akceptuje, pri jeho prekročení
organizácia nebude ochotná riziko niesť.
Stupeň, množstvo alebo objem rizika,
ktorá je pre organizáciu alebo jedinca
ešte prijateľná.
Stratégia z protiopatrení voči riziku,
kedy projektový tím presúva dopad
potenciálnej hrozby na tretiu stranu
vrátane práva reagovať.
Zhodnotenie a načasovanie opatrení,
ktoré je potrebné prijať skôr než pri
iných rizikových položkách.
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Koncepčný plán
Koncepcia

A chronological representation of a
program's intended direction,
graphically depicting dependencies
between major milestones and decision
points, while communicating the linkage
between the business strategy and the
program work.

Roadmap

Smerný plán
(programu)

Role

Rola

A defined function to be performed by a
project team member, such as testing,
filing, inspecting, or coding.

Rolling Wave
Planning

Plánovanie po
vlnách

An iterative planning technique in which
the work to be accomplished in the near
term is planned in detail, while the work
in the future is planned at a higher level.

Postupné plánovanie

Root Cause
Analysis

Analýza prvotných
príčin

Analýza hlavných
príčin

Scatter Diagram

Bodový graf

Korelačný graf

Scenario Analysis
Analýza scenárov
[Technique]

Scope

Rozsah

An analytical technique used to
determine the basic underlying reason
that causes a variance or a defect or a
risk. A root cause may underlie more
than one variance or defect or risk.
A correlation chart that uses a
regression line to explain or to predict
how the change in an independent
variable will change a dependent
variable.
A technique to evaluate scenarios in
order to predict their effect on portfolio
objectives.
The sum of the products, services, and
results to be provided as a project. See
also project scope and product scope.

Project Management Institute®

Chronologická reprezentácia
zamýšľaného smerovania programu
graficky znázorňujúca závislosti medzi
jednotlivými miľníkmi a rozhodovacími
bodmi a zároveň vyjadrujúca prepojenia
medzi obchodnou stratégiou a
programovou prácou.
Definovaná funkcia vykonávaná členom
projektového tímu ako testovanie,
archivovanie, preverovanie alebo
programovanie.
Metóda iteratívneho plánovania, pri
ktorej sa práca pre najbližšie obdobie
plánuje v detailoch, kým tá pre
neskoršie obdobia sa plánuje v hrubých
rysoch.
Analytická metóda používaná na
určenie prvotnej príčiny, ktorá spôsobuje
odchýlku, nedostatok alebo riziko.
Prvotná príčina môže skrývať viacero
odchýlok, nedostatkov alebo rizík.
Korelačný graf využívajúci regresnú
krivku na vysvetlenie alebo
predpovedanie zmien v závislej
premennej na základe zmien v
nezávislej premennej.
Metódy vyhodnotenia scenárov so
zámerom predpovedať ich dopad na
ciele portfólia.
Súhrn produktov, služieb a výsledkov,
ktoré budú projektom vyprodukované.
Pozri aj "rozsah projektu" a "rozsah
produktu."
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Scope Baseline

Scope Creep

Scope Change

Scope
Management Plan

Scoring Model

Secondary Risk

Selected Sellers

Seller

Schválená verzia opisu rozsahu
projektu, hierarchického rozpisu prác
(HRP) a súvisiaceho popisu položiek
Záväzný rozsah
Schválený rozsah
HRP, ktoré možno meniť len
Východiskový rozsah
prostredníctvom formálnych procedúr
riadenia zmien a ktorá slúži ako základ
pre porovnávanie.
Nekontrolované rozpínanie rozsahu
The uncontrolled expansion to product
Nafukovanie rozsahu
produktu alebo projektu bez
Rozpínanie rozsahu
or project scope without adjustments to
Cválajúci rozsah
zodpovedajúcej úpravy časových
time, cost, and resources.
parametrov, nákladov alebo zdrojov.
Any change to the project scope. A
Akákoľvek zmena rozsahu projektu.
scope change almost always requires
Zmena rozsahu takmer vždy vyžaduje
Zmena rozsahu
an adjustment to the project cost or
úpravu projektových nákladov alebo
schedule.
časového harmonogramu.
A component of the project or program Zložka plánu riadenia projektu alebo
Plán riadenia
management plan that describes how
programu, ktorá popisuje ako sa bude
rozsahu
the scope will be defined, developed,
definovať, vypracovávať, monitorovať,
monitored, controlled, and verified.
kontrolovať a overovať rozsah.
A set of weighted criteria and
Množina váhových kritérií a im
Vyhodnocovací model corresponding key indicators to
zodpovedajúce kľúčové ukazovatele na
Bodovací model
Bodovací systém
measure and score components for
meranie a bodové ohodnotenie položiek
comparison and prioritization purposes. za účelom ich porovnania a prioritizácie.
Riziko, ktoré vzniká ako priamy
A risk that arises as a direct result of
Druhotné riziko
Sekundárne riziko
následok uplatnenia niektorého
implementing a risk response.
opatrenia voči riziku.
Vybraní uchádzači
The sellers which have been selected to Dodávatelia, ktorí boli vybratí ako
Víťazní uchádzači
Vybraní dodávatelia
provide a contracted set of services or
poskytovatelia zazmluvnenej množiny
Vybraní
products.
produktov a služieb.
poskytovatelia
The approved version of a scope
statement, work breakdown structure
(WBS), and its associated WBS
dictionary, that can be changed only
through formal change control
procedures and is used as a basis for
comparison.

Predávajúci

Predajca
Dodávateľ
Zhotoviteľ
(Vybraný) uchádzač
(Víťazný) uchádzač
Poskytovateľ

A provider or supplier of products,
services, or results to an organization.
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Poskytovateľ alebo predajca produktu,
služby alebo výsledku pre danú
organizáciu.
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Seller Proposals

(Predložené)
(detailné) ponuky
uchádzačov

Sensitivity
Analysis

Analýza citlivosti

Sequence
Activities

Radenie činností

Seven Basic
Quality Tools

Sedem základných
nástrojov kvality

Schedule

(Časový)
harmonogram
projektu

(Detailné) ponuky
predajcov
(Detailné) ponuky
predávajúcich
(Detailné) ponuky
dodávateľov
(Detailné) ponuky
zhotoviteľov
(Detailné) ponuky
poskytovateľov

Stanovenie
postupnosti činností
Stanovenie sledu
činností

(Časový) rozvrh
(Časový) rozpis

Formálne odpovede uchádzača na
Formal responses from sellers to a
žiadosť o predloženie podrobnej ponuky
request for proposal or other
alebo iných dokumentov súvisiacich s
procurement document specifying the
obstarávaním, konkretizujúce cenu,
price, commercial terms of sale, and
obchodné podmienky predaja a
technical specifications or capabilities
technické špecifikácie alebo schopnosti,
the seller will do for the requesting
ktoré uchádzač zabezpečí pre
organization that, if accepted, would
organizáciu obstarávateľa a ktoré v
bind the seller to perform the resulting
prípade ich akceptácie zaviažu
agreement.
uchádzača ako dodávateľa naplniť
podmienky dohody.
Metóda analýzy a modelovania
A quantitative risk analysis and
kvantitatívneho rizika používaná ako
modeling technique used to help
pomôcka na určenie rizík s najväčším
determine which risks have the most
dopadom na projekt. Preveruje rozsah,
potential impact on the project. It
po ktorý neistota ohľadom každého
examines the extent to which the
jedného prvku projektu ovplyvňuje
uncertainty of each project element
skúmané ciele, zatiaľ čo hodnota
affects the objective being examined
všetkých ostatných problematických
when all other uncertain elements are
prvkov je ponechaná vo východiskovom
held at their baseline values. The typical
variante. Výsledky sa zvyknú
display of results is in the form of a
prezentovať formou vertikálneho
tornado diagram.
stĺpcového grafu.
The process of identifying and
documenting relationships among the
project activities.

Proces identifikácie a dokumentácie
vzťahov medzi projektovými činnosťami.

A standard toolkit used by quality
management professionals who are
responsible for planning, monitoring,
and controlling the issues related to
quality in an organization.

Súbor štandardných nástrojov
používaných profesionálmi v oblasti
riadenia kvality, ktorí sú zodpovední za
plánovanie, monitorovanie a
kontrolovanie záležitostí v súvislosti s
kvalitou v danej organizácii.

See project schedule and see also
schedule model.

Pozri "časový harmonogram projektu" a
pozri tiež "model časového
harmonogramu."

Project Management Institute®
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Schedule Activity

Činnosť
(naplánovaná) v
časovom
harmonograme

Činnosť v časovom
rozvrhu

Záväzný (časový)
harmonogram
Východiskový
(časový)
Schválený (časový)
Schedule Baseline
harmonogram
harmonogram
Platný (časový)
harmonogram
Schválený (časový)
rozvrh
Stláčanie časového
harmonogramu
Schedule
Zhustenie časového
Komprimácia
Compression
harmonogramu
časového
harmonogramu
Dáta časového
Dáta časového
Schedule Data
harmonogramu
rozvrhu
Schedule
Forecasts

Predpoveď vývoja
(projektu)

Prognóza vývoja
(projektu)

Schedule
Management Plan

Plán riadenia
časového
harmonogramu

Plán riadenia
časového rozvrhu

Schedule activity is an important
concept in the time management
knowledge area. Each work package at
the bottom of the WBS is decomposed
into smaller pieces known as schedule
activities. These schedule activities
represent the effort needed to complete
the work packages. Each activity is
small enough to be estimated,
managed, monitored and controlled.

Činnosť časového harmonogramu je
dôležitý koncept v oblasti poznatkov
riadenia času. Každý pracovný balík
spodnej úrovne hierarchického rozboru
prác sa rozloží do menších častí
známych ako činnosti v časovom
harmonograme. Tieto činnosti vyjadrujú
úsilie potrebné na zavŕšenie pracovných
balíkov. Každá činnosť je dostatočne
malá na to, aby sa dala odhadnúť, riadiť,
monitorovať a kontrolovať.

The approved version of a schedule
model that can be changed only
through formal change control
procedures and is used as a basis for
comparison to actual results.

Schválená verzia modelu časového
harmonogramu, ktorú možno zmeniť iba
formálnymi procedúrami riadenia zmien
a ktorá sa používa ako základ pre
porovnanie so skutočne dosiahnutými
výsledkami.

Techniques used to shorten the
schedule duration without reducing the
project scope.

Metóda na skrátenie časového rozpätia
harmonogramu bez redukcie rozsahu.

The collection of information for
Súbor informácií na popis a kontrolu
describing and controlling the schedule. časového harmonogramu.
Odhady alebo predpovede stavov a
Estimates or predictions of conditions
udalostí ohľadom budúcnosti projektu
and events in the project's future based
na základe dostupných informácií a
on information and knowledge available
vedomostí v čase, kedy sa tvorí časový
at the time the schedule is calculated.
rozvrh.
A component of the project
Zložka plánu riadenia projektu, ktorá
management plan that establishes the
stanovuje kritériá a činnosti na
criteria and the activities for developing,
vypracovanie, monitorovanie a kontrolu
monitoring, and controlling the
časového harmonogramu.
schedule.
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Schedule Model

Model časového
harmonogramu
(projektu)

Model časového
rozvrhu (projektu)

Analýza sieťového
Schedule Network diagramu
Analysis
(časového)
harmonogramu

Analýza sieťového
diagramu (časového)
rozvrhu

Šablóny sieťového
Schedule Network diagramu
Templates
(časového)
harmonogramu

Predlohy sieťového
diagramu (časového)
rozvrhu

Schedule
Performance
Index (SPI)

Časovovýkonnostný index

Schedule Variance Časová odchýlka
(SV)
(od plánu)

Scheduling Tool

Rozvrhový nástroj

Časovo-výkonnostný
koeficient
Časovo-výkonnostný
ukazovateľ
Koeficient výkonu v
čase
Index výkonu podľa
časového plánu
Časový odklon (od
plánu)
Odchýlka voči
plánovanému termínu
Plánovací nástroj
Dispozičný nástroj

Reprezentácia plánu realizácie
projektových činností vrátane dôb
trvania, závislostí a iných plánovacích
informácií použitých pri príprave
časového harmonogramu projektu spolu
s ostatnými plánovacími pomôckami.
Metóda identifikácie termínov
The technique of identifying early and
najskoršieho a najneskoršieho možného
late start dates, as well as early and late spustenia ako aj termínov najskoršieho
finish dates, for the uncompleted
a najneskoršieho možného ukončenie
portions of project schedule activities.
pre neukončenú časť naplánovaných
See also backward pass, critical path
projektových činností. Pozri tiež "spätný
method, critical chain method, and
prechod", "metóda kritickej cesty,"
resource leveling.
"metóda kritickej reťaze" a "vyrovnanie
nárokov na zdroje (v čase)."
A set of activities and relationships that Množina činností a vzťahov, o ktorých
have been established that can be used platí, že ich možno opakovane použiť
repeatedly for a particular application
pre konkrétnu oblasť platnosti alebo
area or an aspect of the project where a aspekt projektu, kde sa predpísaná
prescribed sequence is desired.
postupnosť javí ako želateľná.
A representation of the plan for
executing the project's activities
including durations, dependencies, and
other planning information, used to
produce a project schedule along with
other scheduling artifacts.

A measure of schedule efficiency
expressed as the ratio of earned value
to planned value.

Merítko produktívnosti v časovom rámci
vyjadrené ako podiel získanej a
plánovanej hodnoty.

A measure of schedule performance
expressed as the difference between
the earned value and the planned
value.
A tool that provides schedule
component names, definitions,
structural relationships, and formats that
support the application of a scheduling
method.

Merítko vývoja časového rámca
vyjadrené ako rozdiel medzi získanou a
plánovanou hodnotou.
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Nástroj, ktorý poskytuje názvy položiek
časového harmonogramu, definície,
vzťahy medzi štruktúrami a formáty
podporujúce aplikáciu metódy
plánovania časového rozvrhu.
96

A simulation uses a project model that
translates the uncertainties specified at
a detailed level into their potential
impact on objectives that are expressed
at the level of the total project. Project
simulations use computer models and
estimates of risk, usually expressed as
a probability distribution of possible
costs or durations at a detailed work
level, and are typically performed using
Monte Carlo analysis.

Simulácia využíva projektový model,
ktorý preklápa neistoty špecifikované na
detailnej úrovni do ich potenciálneho
dopadu na ciele vyjadrené na
celoprojektovej úrovni. Projektové
simulácie využívajú počítačové modely
a odhady rizika zvyčajne vyjadrené ako
distribúcia pravdepodobnosti možných
nákladov alebo dôb trvania na detailnej
úrovni prác a poväčšine sa robia za
pomoci analýzy Monte Carlo.

Simulation

Simulácia

Soft Logic

Logika slabých
pravidiel

Logika voliteľných
pravidiel

See discretionary dependency.

Pozri "Uvážená závislosť."

Hodnotiace kritériá

Výberové kritériá
Kvalifikačné kritériá

A set of attributes desired by the buyer
which a seller is required to meet or
exceed to be selected for a contract.

Množina príznakov požadovaná
obstarávateľom, ktoré musí uchádzač
splniť resp. prekročiť, aby sa stal
vybraným uchádzačom.

Source Selection
Criteria

Specification

Specification
Limits

Špecifikácia
(dodávky)

Limity špecifikácie

(Technické)
náležitosti (dodávky)
(Technické)
podmienky (dodávky)

Medze špecifikácie
Hranice špecifikácie

A document that specifies, in a
complete, precise, verifiable manner,
the requirements, design, behavior, or
other characteristics of a system,
component, product, result, or service
and the procedures for determining
whether these provisions have been
satisfied. Examples are: requirement
specification, design specification,
product specification, and test
specification.
The area, on either side of the
centerline, or mean, of data plotted on a
control chart that meets the customer's
requirements for a product or service.
This area may be greater than or less
than the area defined by the control
limits. See also control limits.
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Dokument, ktorý stanovuje - úplným,
presným a overiteľným spôsobom požiadavky, dizajn, správanie alebo iné
charakteristiky systému, komponentu,
produktu, výsledku alebo služby ako aj
procedúry, na základe ktorých sa určí, či
predmetné ustanovenia boli splnené.
Príkladmi sú: špecifikácia požiadaviek,
špecifikácia dizajnu, špecifikácia
produktu a špecifikácia testov.
Oblasť po oboch stranách stredovej osi
alebo priemeru dát zakreslených na
kontrolnom grafe, ktorá predstavuje
požiadavky zákazníka pre daný produkt
alebo službu. Táto oblasť môže byť
väčšia alebo menšia než oblasť
reprezentovaná kontrolnými limitmi.
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Zadávateľ

Vlastník
Investor
Sponzor
Gestor
Garant

A person or group who provides
resources and support for the project,
program, or portfolio and is accountable
for enabling success.

Osoba alebo skupina, ktorá poskytne
zdroje a podporu pre projekt, program
alebo portfólio a zodpovedá za
dosiahnutie úspechu.

Sponsoring
Organization

Zadávateľská
organizácia

Zadávajúca
organizácia
Sponzorská
organizácia
Gestorská
organizácia

The entity responsible for providing the
project's sponsor and a conduit for
project funding or other project
resources.

Entita zodpovedná za pridelenie
vlastníka projektu a sprostredkovateľa
pre financovanie projektu alebo iné
projektové zdroje.

Staffing
Management Plan

Plán nasadenia
projektového tímu

A component of the human resource
plan that describes when and how
project team members will be acquired
and how long they will be needed.
An individual, group, or organization
who may affect, be affected by, or
perceive itself to be affected by a
decision, activity, or outcome of a
project.

Zložka plánu ľudských zdrojov
popisujúca, kedy a ako budú
nominovaní členovia projektového tímu
a ako dlho budú potrební.
Osoba, skupina alebo organizácia, ktorá
môže ovplyvniť, byť ovplyvnená alebo
vnímať seba ako ovplyvnenú
rozhodnutím, činnosťou alebo
výsledným stavom projektu.

Sponsor

Stakeholder

Stakeholder
Analysis

Stakeholder
Management Plan

Dotknutá strana

Zúčastnená strana
Zainteresovaná
strana
Záujmová skupina

Analýza dotknutých
strán

Analýza
zainteresovaných
strán
Analýza
zúčastnených strán
Analýza záujmových
skupín

A technique of systematically gathering
and analyzing quantitative and
qualitative information to determine
whose interests should be taken into
account throughout the project.

Metóda systematického zberu a analýzy
kvantitatívnych i kvalitatívnych informácií
s cieľom určiť, čie záujmy treba počas
celého projektu brať do úvahy.

Plán riadenia
zainteresovaných
strán
Plán riadenia
záujmových skupín

The stakeholder management plan is a
subsidiary plan of the project
management plan that defines the
processes, procedures, tools, and
techniques to effectively engage
stakeholders in project decisions and
execution based on the analysis of their
needs, interests, and potential impact.

Plán riadenia dotknutých strán je
pridružený plán plánu riadenia projektu,
ktorý definuje procesy, procedúry,
nástroje a metódy efektívneho zapojenia
dotknutých strán do rozhodnutí a
realizácie projektu, a to na základe
analýzy ich potrieb, záujmov a
potenciálneho vplyvu.

Plán riadenia
dotknutých strán
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Stakeholder
Register

Zoznam dotknutých
strán

Zoznam
zainteresovaných
strán
Zoznam záujmových
skupín
Register dotknutých
strán

A project document including the
identification, assessment, and
classification of project stakeholders.

Projektový dokument zahrňujúci
identifikáciu, zhodnotenie a klasifikáciu
projektom dotknutých strán.

Dokument poskytujúci - pre bežné a
opakované použitie - pravidlá,
usmernenia alebo charakteristiky
činností alebo ich výsledkov so
zámerom dosiahnuť optimálnu úroveň
poriadku v danom kontexte.
Bod v čase spojený so spustením
A point in time associated with a
činnosti v časovom harmonograme,
schedule activity's start, usually
zvyčajne spresnený jedným z
qualified by one of the following: actual, nasledujúcich atribútov: skutočný,
planned, estimated, scheduled, early,
plánovaný, odhadovaný, stanovený,
late, target, baseline, or current.
najskorší, najneskorší, cieľový, záväzný
a aktuálny.
A document that provides, for common
and repeated use, rules, guidelines, or
characteristics for activities or their
results, aimed at the achievement of the
optimum degree of order in a given
context.

Standard

Štandard

Start Date

Termín spustenia
(činnosti)

Termín začiatku
(činnosti)

Start-to-Finish
(SF)

Ukončenie
podmienené
spustením

Dobehnutie
podmienené začatím
Väzba začiatokkoniec

A logical relationship in which a
successor activity cannot finish until a
predecessor activity has started.

Logický vzťah, v ktorom nasledujúca
činnosť nemôže skončiť skôr, než je
spustená predchádzajúca činnosť.

Start-to-Start (SS)

Spustenie
podmienené
začatím

Väzba začiatokzačiatok

A logical relationship in which a
successor activity cannot start until a
predecessor activity has started.

Logický vzťah, v ktorom nasledujúca
činnosť nemôže začať skôr, než je
spustená predchádzajúca činnosť.
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Výpravný opis produktov, služieb alebo
výsledkov, ktoré má projekt dodať.
(Komentár: Špecifikácia dodávky
predstavuje oficiálny dokument, ktorý
zachytáva a definuje pracovné činnosti,
konečné projektové výstupy a časový
prehľad, ktoré musia byť dodávateľom
Statement of Work Špecifikácia
Opis (predmetu)
naplnené v rámci konkrétnej práce pre
(SOW)
dodávky
dodávky
zákazníka. Zvyčajne zahŕňa detailné
požiadavky a cenové dojednania, ktoré
sa riadia obvyklými zákonnými
a zmluvnými podmienkami. Tento výraz
sa prekrýva s pojmom dohoda a
dokument špecifikujúci dodávky a často
právne zodpovedá zmluve.)
Statistical
Výber štatistickej
(Štatistické)
Choosing part of a population of interest Výber časti skúmanej populácie za
Sampling
vzorky
vzorkovanie
for inspection.
účelom jej previerky.
Strategic
Metóda sledujúca nové a meniace sa
A technique that focuses on new or
Alignment
Analýza strategickej Analýza strategického
strategické ciele a zámery, ktorej
changing strategic objectives and goals
Analysis
zhody
súladu
účelom je určenie prípadných rozporov
to determine portfolio gaps.
[Technique]
v portfóliu.
Any change in the strategic intentions
Akákoľvek zmena strategických úmyslov
and plans of the organization that can
a plánov organizácie, ktorá môže mať
impact the contents of component
dopad na obsah definície položiek, ich
Strategic Change Strategická zmena
definition, categories, filters, key
kategórií, filtrov, kľúčových ukazovateľov
indicators, and other decision-making
a iných rozhodovacích kritérií
parameters used for portfolio
používaných pri riadení portfólia.
management.
A high-level document that explains the
Vrcholový dokument vysvetľujúci víziu a
organization's vision and mission, plus
poslanie organizácie ako aj spôsob,
the approach that will be adopted to
ktorý bude použitý na ich naplnenie,
Strategic Plan
Strategický plán
achieve this mission and vision,
vrátane konkrétnych zámerov a cieľov,
including the specific goals and
ktoré treba dosiahnuť v období, ktoré
objectives to be achieved during the
dokument pokrýva.
period covered by the document.
A narrative description of products,
services, or results to be delivered by
the project. (Comment: A statement of
work is a formal document that captures
and defines the work activities,
deliverables, and timeline a vendor
must execute in performance of
specified work for a client. The SOW
usually includes detailed requirements
and pricing, with standard regulatory
and governance terms and conditions. It
overlaps with the concept of a contract,
and SOWs are often legally equivalent
to contracts.)
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Strategy and
Objectives

Subnetwork

Stratégia a ciele

The definition of an organization's
intended achievements in terms of
business results interpreted from
various perspectives—financial,
customer, infrastructure, products and
services, or by cultural outcomes that
are measurable.

Fragment sieťového Podmnožina
diagramu
sieťového diagramu

A subdivision (fragment) of a project
schedule network diagram, usually
representing a subproject or a work
package. Often used to illustrate or
study some potential or proposed
schedule condition, such as changes in
preferential schedule logic or project
scope.

Subportfolio

Fragment portfólia

Subprogram

Podprogram

Subproject

Podprojekt

Successor Activity

Nadväzujúca
aktivita

Summary Activity

Súhrnná činnosť

SWOT Analysis

Analýza silných a
slabých stránok

A collection of components which
Podmnožina portfólia, includes programs, projects, portfolios,
Podkmeň
and other work grouped together within
a larger portfolio.
A program managed as part of another
program.
A smaller portion of the overall project
created when a project is subdivided
into more manageable components or
pieces.
A dependent activity that logically
Závislá aktivita
comes after another activity in a
schedule.
A group of related schedule activities
Agregovaná činnosť
aggregated and displayed as a single
activity.
Analysis of strengths, weaknesses,
Analýza SWOT
opportunities, and threats of an
organization, project, or option.
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Definícia úspechu organizácie
stanovená vo forme obchodných
výsledkov, ktoré sa dajú interpretovať z
rôznych pohľadov - financií, zákazníka,
infraštruktúry, produktov a služieb alebo
z pohľadu zmien v kultúre, ktoré sú
merateľné.
Podmnožina (fragment) sieťového
diagramu projektového harmonogramu
reprezentujúca zvyčajne podprojekt
alebo pracovný balík. Často sa používa
na ilustráciu alebo skúmanie
potenciálnych alebo navrhovaných
konštelácií časového harmonogramu
ako napríklad zmeny v prioritnej logike
rozvrhu alebo rozsahu projektu.
Súbor položiek, ktorý zahrňuje
programy, projekty, portfóliá a inú prácu,
ktoré sú zoskupené v rámci väčšieho
portfólia.
Program riadený ako súčasť iného
programu.
Menší diel celkového projektu, ktorý sa
vytvára v prípade, že sa projekt rozčlení
na viaceré ľahšie zvládnuteľné položky
alebo časti.
Závislá činnosť logicky nasledujúca po
predchádzajúcej činnosti v rámci
časového harmonogramu projektu.
Skupina súvisiacich činností časového
harmonogramu agregovaná a
vykazovaná ako jedna činnosť.
Analýza silných a slabých stránok,
príležitostí a hrozieb v rámci
organizácie, projektu alebo alternatívy.
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The act of carefully selecting process
and related inputs and outputs
contained within the PMBOK® Guide to
determine a subset of specific
processes that will be included within a
project's overall management approach.

Uvážený výber procesu a súvisiacich
vstupov a výstupov obsiahnutých v
sprievodcovi k PMBOK® so zámerom
určiť podmnožinu konkrétnych procesov,
ktoré budú zahrnuté do celkového
manažérskeho prístupu pre daný
projekt.

Tailor

Prispôsobenie
(účelu)

Team Members

Členovia tímu

See project team members.

Pozri "členovia projektového tímu."

Technique

Metóda

A defined systematic procedure
employed by a human resource to
perform an activity to produce a product
or result or deliver a service, and that
may employ one or more tools.

Definovaná systematická procedúra
uplatňovaná ľudskými zdrojmi na
realizáciu danej činnosti za účelom
dodania produktu, výsledku alebo
služby, ktorá môže využívať jeden alebo
viacero nástrojov.

Templates

Vzorové dokumenty
Šablóny
Vzory (dokumentov) (dokumentov)
Predlohy
(dokumentov)

A partially complete document in a
predefined format that provides a
defined structure for collecting,
organizing, and presenting information
and data.

Čiastočne skompletizovaný dokument v
preddefinovanom formáte, ktorý udáva
štruktúru pre zber, organizovanie a
prezentáciu informácií alebo dát.

Threat

Hrozba

Three-Point
Estimate

Trojbodový odhad

Threshold

Hraničná hodnota

Adaptácia

Technika

Riziko, ktoré môže mať negatívny dopad
na jeden alebo viacero projektových
cieľov.
Metóda používaná na odhad nákladov
A technique used to estimate cost or
alebo doby trvania pri neistých
duration by applying an average of
individuálnych odhadoch pre danú
optimistic, pessimistic, and most likely
činnosť charakteristická použitím
estimates when there is uncertainty with
priemeru optimistického, pesimistického
the individual activity estimates.
a najpravdepodobnejšieho odhadu.
Hodnota, týkajúca sa nákladov, času,
A cost, time, quality, technical, or
kvality, technických veličín alebo
resource value used as a parameter,
zdrojov, použitá ako parameter, ktorý
and which may be included in product
Medzná hodnota Prah
možno zahrnúť do špecifikácie produktu.
specifications. Crossing the threshold
Prekročenie medznej hodnoty by malo
should trigger some action, such as
spustiť nejaký ďalší krok, napr.
generating an exception report.
vygenerovanie mimoriadneho hlásenia.
A risk that would have a negative effect
on one or more project objectives.
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Time and material

Čas a materiál

Time and Material
Contract (T&M)

Zmluva na báze
(vynaloženého)
času a materiálu

Dojednanie, podľa ktorého sa
dodávateľovi platí na základe (1)
skutočných nákladov priamej práce,
zvyčajne vyjadrenej hodinovou sadzbou,
(2) skutočných nákladov za materiál a
používanie zariadení a (3) dohodnutej
pevnej prirážky na pokrytie réžie a zisku
dodávateľa.
Typ kontraktu, ktorý predstavuje
hybridnú zmluvnú úpravu obsahujúcu
tak prvky zmluvy v rozsahu
A type of contract that is a hybrid
refundovaných skutočných nákladov
contractual arrangement containing
ako aj zmluvy s pevnou cenou. Zmluva
aspects of both cost-reimbursable and na báze vynaloženého času a materiálu
fixed-price contracts. Time and material je podobná refundačnej zmluve v
contracts resemble cost-reimbursable
rozsahu skutočných nákladov v tom, že
type arrangements in that they have no nemá definovaný termín ukončenia,
definitive end, because the full value of keďže v čase uzavretia dohody nie je
the arrangement is not defined at the
celková hodnota kontraktu známa. Preto
Zmluva na báze
time of the award. Thus, time and
môže objem zmluvy na báze
spotrebovaného času
material contracts can grow in contract vynaloženého času a materiálu
a materiálu
value as if they were cost-reimbursable- narastať, ako keby šlo o typ zmluvy v
type arrangements. Conversely, time
rozsahu skutočných nákladov s ich
and material arrangements can also
následnou refundáciou. Na druhej
resemble fixed-price arrangements. For strane zmluvy na báze (vynaloženého)
example, the unit rates are preset by
času a materiálu môžu byť podobné
the buyer and seller, when both parties zmluvám s pevnou cenou, kedy sa
agree on the rates for the category of
napríklad medzi obstarávateľom a
senior engineers.
dodávateľom aplikujú pevné jednotkové
sadzby, a to za predpokladu, že sa obe
strany zhodnú na ich výške pre daný typ
odbornosti.
An arrangement under which a
contractor is paid on the basis of (1)
actual cost of direct labor, usually at
specified hourly rates, (2) actual cost of
materials and equipment usage, and (3)
agreed upon fixed add-on to cover the
contractor's overheads and profit.

Project Management Institute®

103

Time-Scaled
Škálovaný diagram
Schedule Network
časového rozvrhu
Diagram

To-Complete
Performance
Index (TCPI)

Nákladovovýkonnostný index
dokončenia (diela)

Tolerance

Tolerancia

Tool

Nástroj

Tornado Diagram

Vertikálny stĺpcový
graf

Total Float

Celková časová
pružnosť

Škálovaný diagram
časovej osi

Any project schedule network diagram
drawn in such a way that the positioning
and length of the schedule activity
represents its duration. Essentially, it is
a bar chart that includes schedule
network logic.

Ktorýkoľvek zo sieťových diagramov
časového harmonogramu projektu
zostrojený tak, že pozícia a dĺžka
plánovanej aktivity vyjadruje dobu jej
trvania. V podstate ide o stĺpcový graf
zohľadňujúci logiku sieťového diagramu
harmonogramu.

Nákladovovýkonnostný
koeficient dokončenia
(diela)
Nákladovovýkonnostný
ukazovateľ
dokončenia (diela)
Index (potrebnej)
efektívnosti nákladov
na dokončenie

A measure of the cost performance that
is required to be achieved with the
remaining resources in order to meet a
specified management goal, expressed
as the ratio of the cost to finish the
outstanding work to the remaining
budget.

Merítko nákladovej efektivity, ktorú je
potrebné dosiahnuť pri zostávajúcich
zdrojoch, aby sa splnil konkrétny
manažérsky cieľ, vyjadrené ako podiel
nákladov potrebných na dokončenie
prác a zvyšného rozpočtu.

Kvantifikovaný popis akceptovateľnej
The quantified description of acceptable
odchýlky z pohľadu požiadaviek na
variation for a quality requirement.
kvalitu.
Something tangible, such as a template Niečo hmatateľné, ako napr. šablóna
or software program, used in performing alebo softvérový program využívaný pri
an activity to produce a product or
realizácii činnosti na dodanie produktu
result.
alebo výsledku.
Špeciálny typ stĺpcového grafu
A special type of bar chart used in
používaný pri analýzach citlivosti na
sensitivity analysis for comparing the
porovnanie relatívnej dôležitosti
relative importance of the variables.
premenných.
Časový rozsah, o ktorý je možné
činnosť v časovom harmonograme s
The amount of time that a schedule
Celkový časový doraz
ohľadom na jej termín najskoršieho
activity can be delayed or extended
Celková časová vôľa
možného spustenia pozdržať alebo
from its early start date without delaying
Celková (disponibilná)
predĺžiť bez toho, aby došlo k
the project finish date or violating a
časová rezerva
omeškaniu termínu ukončenia projektu,
schedule constraint.
resp. k narušeniu obmedzení
stanovených časovým plánom.
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Tree Diagram

Stromový diagram

Trend Analysis

Analýza trendu

Trigger Condition

Spúšťacia
podmienka

Unanimity

Jednohlasnosť

Validate Scope

Odobrenie rozsahu

Validation

Odobrenie

Value Engineering Tvorba hodnoty

Systematický diagram vo forme
hierarchickej dekompozície používaný
na vizualizáciu systematickej sady
pravidiel ako napr. vzťahy rodič-dieťa.
Analytická metóda využívajúca
An analytical technique that uses
matematické modely na predpovedanie
mathematical models to forecast future budúcich výsledných stavov na základe
outcomes based on historical results. It historických výsledkov. Ide o metódu
is a method of determining the variance určenia odchýlky voči parametru
from a baseline of a budget, cost,
záväzného rozpočtu, nákladov,
Predpoveď
schedule, or scope parameter by using časového harmonogramu alebo rozsahu
Prognóza (budúceho)
prior progress reporting periods' data
s použitím dát o vývoji projektu zo
vývoja
and projecting how much that
skorších reportovacích období a
parameter's variance from baseline
predikcie, aká veľká môže byť odchýlka
might be at some future point in the
takéhoto parametra od záväzného
project if no changes are made in
variantu projektu v budúcnosti, ak
executing the project.
nedôjde k žiadnym zmenám pri jeho
realizácii.
An event or situation that indicates that Udalosť alebo situácia indikujúca, že
Aktivátor
a risk is about to occur.
výskyt rizika sa blíži.
A systematic diagram of a
decomposition hierarchy used to
visualize as parent-to-child relationships
a systematic set of rules.

Agreement by everyone in the group on Súhlas každého člena skupiny s
a single course of action.
jednotným postupom.
Proces formalizácie akceptácie
Schvaľovanie rozsahu The process of formalizing acceptance
dokončených finálnych projektových
Potvrdenie rozsahu
of the completed project deliverables.
výstupov.
The assurance that a product, service, Uistenie sa, že produkt, služba alebo
or system meets the needs of the
systém napĺňa potreby zákazníka a
Schvaľovanie
customer and other identified
iných identifikovaných dotknutých strán.
Potvrdenie
stakeholders. It often involves
Často vyžaduje akceptáciu a potvrdenie
acceptance and suitability with external externým zákazníkom. Porovnaj s
customers. Contrast with verification.
"overenie."
Spôsob optimalizácie nákladov
An approach used to optimize project
životného cyklu projektu, časovej
life cycle costs, save time, increase
úspory, zvýšenia zisku, zlepšenia
profits, improve quality, expand market
kvality, zväčšenia trhového podielu,
share, solve problems, and/or use
riešenia problémov a/alebo
resources more effectively.
efektívnejšieho využitia zdrojov.
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Variance

Odchýlka

Variance Analysis

Analýza odchýlky

Variance at
Completion (VAC)

(Predpokladaná)
(celková) odchýlka
pri dokončení

Variation

Odklon

Velocity

Rýchlosť

Verification

Overenie

Verified
Deliverables

Overené (konečné)
projektové výstupy

Rozptyl
Zdôvodnenie
odchýlky
Analýza rozptylu
Očakávaná odchýlka
(nákladov) pri
dokončení
Konečná odchýlka
Odchýlka celkových
odhadovaných
nákladov (od
rozpočtu)
Vybočenie

Kvantifikovateľné odchýlenie, odklon
A quantifiable deviation, departure, or
alebo odbočenie od známeho
divergence away from a known baseline
záväzného východiskového bodu alebo
or expected value.
očakávanej hodnoty.
A technique for determining the cause
Metóda určenia príčiny a stupňa
and degree of difference between the
rozdielu medzi záväzným
baseline and actual performance.
východiskovým bodom a skutočnosťou.
A projection of the amount of budget
deficit or surplus, expressed as the
difference between the budget at
completion and the estimate at
completion.

Projekcia objemu rozpočtového deficitu
alebo prebytku vyjadrená ako rozdiel
medzi celkovým a odhadovaným
rozpočtom na realizáciu.

An actual condition that is different from Skutkový stav, ktorý sa líši od
the expected condition that is contained očakávaného stavu obsiahnutého v
in the baseline plan.
záväznom pláne.
Merítko tempa tímovej produktivity,
A measure of a team's productivity rate ktorým sa konečné výstupy produkujú,
at which the deliverables are produced, odobrujú a akceptujú počas
validated, and accepted within a
preddefinovaného intervalu. Rýchlosť sa
predefined interval. Velocity is a
využíva ako faktor pri kapacitnom
capacity planning approach frequently
plánovaní a často sa používa na
used to forecast future project work.
predpoveď objemu budúcich
projektových prác.
The evaluation of whether or not a
Vyhodnotenie, či produkt, služba alebo
product, service, or system complies
systém vyhovujú predpisom,
with a regulation, requirement,
požiadavkám, špecifikácii či stanoveným
specification, or imposed condition. It is
podmienkam alebo nie. Často ide o
often an internal process. Contrast with
interný proces. Porovnaj s "odobrenie."
validation.
Completed project deliverables that
Skompletizované konečné projektové
have been checked and confirmed for
výstupy, ktoré boli skontrolované a
correctness through the Control Quality schválené ako vyhovujúce v rámci
process.
procesu kontroly kvality.
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Voice of the
Customer

Pohľad zákazníka

WBS Dictionary

Popis položiek HRP Slovník HRP

Weighted
Milestone Method

Metóda vážených
míľnikov

Work
Authorization

Metódy zoradenia a
bodovania váženými
faktormi
Metódy vyhodnotenia
váženým bodovaním
a zoradením položiek

Techniques using a multiplication factor
to rank and score portfolio components
to convey the importance of criteria
used.

Metódy využívajúce znásobujúci faktor
na zoradenie a bodové ohodnotenie
položiek portfólia s cieľom vyjadriť
dôležitosť použitých kritérií.

Analýza
podmienených
scenárov

The process of evaluating scenarios in
order to predict their effect on project
objectives.

Proces hodnotenia variantov riešenia so
zámerom predpovedať ich dopad na
projektové ciele.

Schválenie začatia
prác

A permission and direction, typically
written, to begin work on a specific
schedule activity or work package or
control account. It is a method for
sanctioning project work to ensure that
the work is done by the identified
organization, at the right time, and in
the proper sequence.

Povolenie a nariadenie, zvyčajne
písomné, začať práce na konkrétnej
činnosti z časového harmonogramu,
pracovnom balíku alebo kontrolnom
účte. Ide o metódu povoľovania
projektových prác, ktorá zaistí, že práce
vykoná na to určená organizácia v
správnom čase a v správnom poradí.

Weighted Ranking
Vážené metódy
and Scoring
zoradenia a
Techniques
bodovania
[Technique]
What-If Scenario
Analysis

Mienka zákazníka

Plánovacia metóda používaná na
dodanie produktov, služieb a výsledkov,
ktoré skutočne odrážajú požiadavky
zákazníka prostredníctvom preklopenia
jeho požiadaviek do vhodných technický
požiadaviek pre každú jednu projektovú
fázu vývoja produktu.
Dokument zachytávajúci detailné
A document that provides detailed
informácie o konečných výstupoch,
deliverable, activity, and scheduling
činnostiach a časovom harmonograme
information about each component in
pre každú položku v hierarchickom
the work breakdown structure.
rozbore prác.
An earned value method that divides a Metóda výpočtu získanej hodnoty, ktorá
work package into measurable
rozdeľuje pracovný balík na merateľné
segments, each ending with an
segmenty, pričom každý z nich končí
observable milestone, and then assigns rozpoznateľným míľnikom, a následne
a weighted value to the achievement of prideľuje váhu dosiahnutiu každého
each milestone.
míľnika.
A planning technique used to provide
products, services, and results that truly
reflect customer requirements by
translating those customer
requirements into the appropriate
technical requirements for each phase
of project product development.

Schválenie spustenia
prác
Zadanie prác
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Work
Authorization
System

Work Breakdown
Structure (WBS)

Work Breakdown
Structure
Component

A subsystem of the overall project
management system. It is a collection of
formal documented procedures that
defines how project work will be
authorized (committed) to ensure that
Systém povoľovania Systém schvaľovania
the work is done by the identified
(spustenia) prác
(začatia) prác
organization, at the right time, and in
the proper sequence. It includes the
steps, documents, tracking system, and
defined approval levels needed to issue
work authorizations.
Hierarchický rozpis
A hierarchical decomposition of the total
Hierarchický rozbor (projektových) prác
scope of work to be carried out by the
(projektových) prác (HRP)
project team to accomplish the project
(HRP)
Hierarchická štruktúra objectives and create the required
(projektových) prác
deliverables.

Podsystém celkového systému riadenia
projektu. Ide o množinu formálne
zdokumentovaných procedúr, ktoré
definujú, ako sa budú autorizovať
(prideľovať) projektové práce s cieľom
zaistiť, že práce vykoná na to určená
organizácia v správnom čase a v
správnom poradí. Zahŕňa kroky,
dokumenty, systém vykazovania a
definované úrovne schvaľovania
potrebné pre autorizáciu prác.
Hierarchická dekompozícia celkového
rozsahu prác, ktoré musí projektový tím
zrealizovať, aby boli naplnené ciele
projektu a vytvorené požadované
konečné výstupy.

Položka
hierarchického
rozboru
(projektových) prác

Záznam v hierarchickom rozbore prác,
ktorý možno urobiť na ktorejkoľvek
úrovni.

Prvok
Work Breakdown hierarchického
Structure Element rozboru
(projektových) prác
Work Breakdown
Structure Level

Úroveň
hierarchického
rozboru
(projektových) prác

Work Package

Pracovný balík

Údaje o vykonaných
Work Performance
(projektových)
Data
prácach

Položka
hierarchického
An entry in the work breakdown
rozpisu (projektových) structure that can be at any level.
prác

Prvok hierarchického
Akýkoľvek blok alebo jedinečný zápis v
Any block or unique entry in a work
rozpisu (projektových)
hierarchickom rozbore prác bez ohľadu
breakdown structure regardless of level.
prác
na úroveň.
Zoradenie alebo konfigurácia
The arrangement or configuration of a
hierarchického rozboru prác, ktorá
WBS which establishes the hierarchy of
stanovuje hierarchiu projektov,
projects to programs, systems to
programov, projektových systémov,
projects, subsystems to systems, etc.
subsystémov, atď.
The work defined at the lowest level of Práca definovaná na najnižšej úrovni
the work breakdown structure for which hierarchického rozboru prác, pre ktorú
cost and duration can be estimated and možno odhadnúť a riadiť náklady a dobu
managed.
trvania.
The raw observations and
Nespracované pozorovania a merania
measurements identified during
získané počas činností vykonávaných v
activities being performed to carry out
súvislosti s realizovanými prácami.
the project work.
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Úroveň
hierarchického
rozpisu (projektových)
prác

Informácie o
Work Performance vykonaných
Information
(projektových)
prácach
Výkazy o
Work Performance vykonaných
Reports
(projektových)
prácach

Work product

Dodávka

Dáta o vykonaných prácach získané z
The performance data collected from
rôznych kontrolných procesov,
various controlling processes, analyzed
analyzované v danom kontexte a
in context and integrated based on
integrované na základe relevantných
relationships across areas.
vzťahov naprieč rôznymi oblasťami.
Fyzická alebo elektronická
The physical or electronic
reprezentácia informácií o vykonaných
representation of work performance
prácach zhromaždená do projektových
information compiled in project
dokumentov a určená pre prijímanie
documents, intended to generate
rozhodnutí, vyvolanie ďalších činností a
decisions, actions, or awareness.
budovanie povedomia.
There are three types of work products Existujú tri typy dodávky – výtvor,
Artifact, Outcome and Deliverable. An
výsledný stav a konečný výstup. Výtvor
artifact is formal work product that is
je oficiálna dodávka, ktorá bola
produced, modified, or used by a task,
vyprodukovaná, modifikovaná alebo
defines an area of responsibility and is
použitá pri úlohe, definuje oblasť plnenia
subject to version control. Outcome
a podlieha kontrole verzií. Výsledný stav
primarily describes intangible work
primárne definuje nehmatateľné
products that are a result or state. An
dodávky, ktoré sú výsledkom alebo
Outcome can also be used to represent
stavom. Výsledný stav možno tiež
an informal work product. "Work
použiť na reprezentáciu neformálnej
product" and "deliverable" are two
dodávky. Dodávka a konečný výstup sú
management terms used to describe
dva manažérske výrazy opisujúce dve
different parts of the same project. A
rôzne časti toho istého projektu. Kým
work product includes the beginning
dodávka zahŕňa počiatočné štádiá
stages of a project, proposals, agendas,
projektu ako návrhy, zoznam činností,
reports, analysis and information on the
výkazy, analýzy a informácie o projekte,
project. A deliverable, on the other
konečný výstup predstavuje finálny
hand, is the end result of the project. A
výsledok projektu. Ide o výstup procesu,
deliverable is an output from a process
ktorý má hodnotu, či už materiálnu
that has a value, material or otherwise,
alebo inú, pre zákazníka alebo dotknutú
to a customer or other stakeholder. A
stranu. Konečný výstup môže
deliverable is something that the
organizácia merať i kvantifikovať
organization can both measure and
a pokrýva tak hmotné ako aj nehmotné
quantify and includes tangibles and
výstupy. Medzivýstup je polotovar
intangibles An interim deliverable is an
vyprodukovaný pred konečným
intermediate deliverable produced
výstupom.
before the final deliverable.
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Workaround

Náhradné riešenie

Záložné riešenie

A response to a threat that has
occurred, for which a prior response
had not been planned or was not
effective.
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Reakcia na hrozbu, čo nastala, pre ktorú
nebolo naplánované pôvodné odvetné
opatrenie alebo pre ktorú pôvodné
opatrenie nebolo účinné.
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