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EDITORIAL

Martin Hák

Kdo chvíli stál,
už stojí opodál
“Tucátý” Československý projekťák
[Neexistující slovo jsem si prosadil přes korekturu v uvozovkách.]
Československých

projekťáků

vyšel

Něco se nám daří dobře, něco hůř, ale

včetně tohoto čísla už tucet. A každý

s každým vydáním se snažíme zlepšovat.

z nich byl všechno možné, jenom ne

Svět se v době pandemie dostal mnohem

tuctovka. Rozsah témat, kterým jsme

víc on line a v mnoha směrech (opět)

se věnovali, je obrovský a dokazuje, jak

zrychlil, a tak se nám zdá, že bychom

bohatý a pestrý je svět projektového

měli zrychlit taky. Mám za to, že bychom

řízení.

vás neměli nechat čekat na články, až se
naskládají do plnohodnotného časopisu.

Nesmírně mě baví, že v jednom vydání

Chtěli bychom vám je dát hned na našich

(konkrétně tomto) můžete najít témata

stránkách, kde je můžete číst z prohlížeče

tak vzdálená jako udržitelnost (od

jako jiná média a také komentovat, sdílet

Jarky Michálkové) a stavební zákon na

a podobně.

Slovensku (píše Dano Podolský), ale i

4

velmi různorodé úhly pohledu na docela

Československý projekťák by se pak stal

praktické záležitosti, jako s nadhledem

newsletterem – měsíčně by vás upozornil

rozebrané hodnocení projektů od Lenky

na novinky na webu. Co na to říkáte?

Füzy a z druhé strany z brusu nový modul

Neváhejte nás za naše výkony a nápady

do MS Projectu z Provozně ekonomické

pochválit na sítích, ale nebojte se nás ani

fakulty ČZU.

tepat na martin.hak@pmi.cz.

TECHNIKY A NÁSTROJE

Lenka Füzy

Svět hodnocení
Tento článek vyšel jako doprovod k sedmému dílu pořadu ProjecTor,
který natáčí Česká komora PMI na platformě RED BUTTON EDU.
Žijeme v době hodnocení snad úplně

s

všeho myslitelného. Od kvality výrobků

v těchto případech od spotřebitele

na vědecké

k poskytovateli a velmi často se jedná

kvality

úrovni,

surovin

a

prostřednictvím
zpracování,

subjektivní

hodnocení

jednotlivci

na

poskytnutými

službami.

Směr

je

přes

o subjektivní vnímání ovlivněné nejen

poskytnuté

bezprostřední zkušeností respondenta,

sociálních

sítích,

ale i jeho rodinným zázemím vzděláním,

v anketách či dotaznících. Dáváme lajky

očekáváními a dalšími elementy. Takto

nebo smajlíky. Nebo také připravujeme

poskytnutá

a prezentujeme reporty pro projekty…,

prezentována příslušným obchodníkem

které potom prezentujeme… a za ně

v podobě úrovně spokojenosti a kvality

můžeme sbírat lajky…. Ale od koho

poskytovaných služeb. Jaké však máme

vlastně? A za co? Víme vždycky, za co

jako spotřebitel záruky, jestliže chceme

jsme hodnoceni, proč jsme hodnoceni, a

vybírat nabízené služby právě podle

jaká jsou očekávání? A pro koho to vlastně

hodnocení,

všechno děláme? Pro sebe? Nebo pro

skutečnosti? Publikuje poskytovatel vždy

naše nadřízené? Nebo pro “fanoušky”?

všechny recenze a tím poskytuje reálný

Pojďme se na to podívat.

obrázek spokojenosti, nebo by mohlo

zpětná

že

vazba

hodnocení

je

často

odpovídá

dojít i k situaci, kdy selektivně vybírá
Hodnocení

a

měřítka

kvality dnes

pouze ta ‚lepší‘ hodnocení aby přilákal

existují snad úplně na všechno. Měříme

další klienty a vylepšil tak svůj obrázek?

spokojenost s ubytováním, s leteckou

Jsou všechna ta pozitivní hodnocení

společností, v restauraci nebo obecně

vždy vyhotovena reálnými konzumenty
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služeb z masa a kostí, nebo jsou hodnocení

výběru nabízené služby. Tady se já osobně

vylepšována pomocí botů, kteří ty recenze

spoléhám na selský rozum, fakta a informace

po zaplacení příslušného poplatku vyrobí

posbírané i z dalších zdrojů. Nejlepší je podle

a odešlou? Někdy jsem při čtení různých

mě stejně zkušenost z první ruky, tedy od

slovních komentářů opravdu na pochybách,

někoho, koho osobně znám. Pro poskytovatele

kdo je autorem. Zda člověk nebo bot. Jakou

služeb je zpětná vazba darem od klienta

váhu dáváme hodnocení, zůstává na nás při

a zároveň příležitost svoje služby zlepšit.

Reporting není jednosměrka
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Zdaleka ne všichni to tak vidí, a situace, kdy

životě, jindy v tom profesním. I naše děti

klient upozorní na nedostatky je ne vždy

jsou pod drobnohledem hodnocení už od

oceněna. Na druhou stranu, někdy jsou

předškolního věku, formou pochval, razítek a

komentáře až zábavné – pro pobavení mohou

dalšího. V pozdějším věku skrz celý vzdělávací

sloužit různé ‚sebrané‘ komentáře od klientů

proces prostřednictvím vysvědčení a pak

cestovních kanceláří, ve stylu ‚jeli jsme na letní

už začínají hodnotit sami jako respondenti

dovolenou a pršelo‘…

v dotaznících nebo jsou sami hodnoceni
svými šéfy.

Specifickou formu hodnocení spokojenosti
je to v pracovním prostředí. Jedná se o

A jak je to s projekty?

nastavování cílů, takzvaných KáPéÍček neboli
Key Performance Indicators. Hezky česky

Obvykle je úspěšnost projektu prezentována

výkonnostních cílů. Ty mají různou formu,

formou reportů. V reálném životě projekťáka

různé způsoby stanovení i vyhodnocování.

to znamená vyprodukovat report, často podle

Vždy by se mělo jednat o vzájemnou dohodu

zvyklostí v dané firmě, ideálně s kontextem aby

mezi zaměstnavatelem a pracovníkem, měly

se projekt jevil jako ‚zelený‘, tedy běžící v čase,

by mít písemnou podobu s jasně stanoveným

rozpočtu a v definovaném rozsahu. Po vyrobení

očekáváním.

způsobem

reportu dojde k prezentaci na ‚steerku‘, nebo

stanovením cílů je využití principu SMART

jiném obdobném fóru a pokračujeme dál jako

– tedy cíl nastavený tak aby byl specifický,

by se nechumelilo, většinou bez reakce na

měřitelný a realizovatelný v daném čase.

prezentovaný obsah. Často jsem si položila

Účelem nastavení cílů je mimo jiné motivovat

otázku, jestli to vlastně někoho z těch lidiček

pracovníka k plnění cílů jinou formou než

kolem stolu zajímá. Proč vlastně reporty

pravidelným měsíčním platem. I když… i

tvořím a věnuji jim čas a úsilí, když asi nikoho

krátkodobé cíle mohou v některých profesích

nezajímají a koho vlastně zajímá skutečný

být stanoveny na měsíční bázi a představovat

stav projektu? Pravděpodobnost, že se někdo

ne zcela zanedbatelnou část měsíční odměny.

začne o report a tím i celý projekt zajímat se

Platí tedy, že očekávání může být nastavováno,

zvyšuje s měnící se barvičkou na semaforu –

na velmi krátké časové období jako třeba týden

jakmile se začne posouvat od zelené směrem

nebo měsíc, ale třeba i na celý rok.

ke žluté nebo nedej bože k červené, tak je

Velmi

dobrým

oheň na střeše. I v tomto případě však může
Hodnotíme toho dnes opravdu mnoho, někdy

zůstat sporné, zda se jedná o skutečný zájem

subjektivně, jindy více či méně objektivně,

o úspěšnost projektu, nebo jen o dobře

tedy na základě faktů a čísel. Někdy v osobním

vypadající barvičky v celém portfoliu.
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AKTUALIT Y

Jaroslava Michálková

Transformace
projektů směrem
k udržitelnosti
Dne 21. dubna se připojilo 60 účastníků na online
setkání PMI komory na téma „Udržitelnost a Green
project management“.
Prezentující v průběhu hodiny a půl odpovídali na
palčivé otázky týkající se udržitelnosti:
Jak zajistit, aby naše projekty měly kladný dopad
na budoucnost? Kdo by měl být zodpovědný za
udržitelný rozvoj? Jak můžeme přispět my sami? Jak k
udržitelnosti přistupují velké společnosti, jaká je jejich
motivace, zkušenosti a přínosy? Můžou být „green
projekty“ ziskové?
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Banky

jsou

připraveny

podporovat

udržitelné projekty.

Asahi včetně příkladů, jak může oddělení
nákupu přispět v naplňování environmentální
strategie firmy. Důležité je stanovit si ve firmě

Dle slov Anderse je udržitelnost síla, která

priority a zamyslet se nad tím, jak znovu využít

mění myšlení společnosti a pomáhá ke změně.

obaly s ohledem na cirkulární ekonomiku.

Nové příležitosti jsou inovace, nové produkty,
noví

zákazníci,

udržitelná

výroba.

Dle

Tomáš Veit zdůraznil, že v těchto projektech

zkušeností Andrese se potvrzuje, pokud jsou

je nutné znát legislativu, spolupracovat

projekty řízené z hlediska udržitelnosti, tak

s experty, kteří mají znalosti. Otvírá se nová

je to výhodné pro firmu z mnoho hledisek. Ze

dovednost pro projektové řízení. Udržitelnost

začátku jsou projekty dražší. Nicméně firma

řídí management. Některé projekty nemusí

může využít EU fondy a díky udržitelnosti

stát velké investice. Na závěr Tomáš Veit

projektů vychází dlouhodobě lepší návratnost

konstatoval, že existují průzkumy, které

investice.

potvrzují, že firmy díky vedení udržitelných
projektů mají lepší zisky až o 30%.

Anders poukázal, že udržitelnost je cesta
k  růstu společnosti. Financování projektů, které

Důležité pro transformaci je vize firmy

nebudou udržitelné se budou prodražovat.

směrem k udržitelnosti a s ní spojená

Banky jsou připraveny podporovat udržitelné

komunikační strategie.

projekty a podpořit transformaci.
Dalším

zajímavým

řečníkem

byla

Jitka

Pivovary jsou napřed s vedením green

Schmiedová, která nám vysvětlila, co je vše

projektů.

na

nutné udělat pro změnu strategie firmy

udržitelnost realizovat hlavně z důvodu

k udržitelnosti a jaké přínosy to má pro

legislativních požadavků.

samotnou firmu.

Tomáš Veit ředitel nákupu v pivovarnické

Jitka

skupině Asahi Europe & International, pod

a personální ředitelka v NN Investment

kterou spadají pivní značky jako například

Partners, spoluzodpovědná za tvorbu a exekuci

Plzeňský Prazdroj, Kozel nebo Radegast

nové strategie firmy (Ambition 2022) založené

se dlouhodobě zajímá o environmentální

na ESG přístupu nám vysvětlila, jak zásadní

udržitelnost a roli nákupu v této oblasti.

rozhodnutí bylo nutné učinit, jak bylo nutné

Tomáš nám představil zkušenosti z měření

přestavět vedoucí týmy a zavést marketingovou

dopadů na životní prostředí v podmínkách

a komunikační strategii k transformaci.

Jsou

nuceny

projekty

Schmiedová

bývalá

členka

vedení
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Firmy se často ženou do tvorby strategií a

Agenda udržitelného rozvoje a globální

nedají si čas na diskusi. Jitka Schmiedová ze své

cíle OSN se neprosadí bez změny strategií

zkušenosti vysvětlila, že bylo nutné přijmout i

firem směrem k udržitelnosti

nepříjemná rozhodnutí. Jde o změnu myšlení
v celé firmě a určit nový směr, který bude

Michal Broža nás seznámil, proč je udržitelnost

management tvrdě prosazovat. Důležitá je

důležitá z globálního hlediska. Je potřeba se

komunikace, co nového se bude realizovat

usmířit navzájem i s přírodou a zaměřit se na

a co se naopak nebude již podporovat. Díky

3 základní pilíře: životní prostředí, ekonomiku

nové strategii se zlepšila image firmy. Zvýšila

a chudobu – vše roste exponenciálně. Pokud

se motivace lidí ve firmě, atraktivita na trhu

chceme tento trend změnit, tak musíme

práce, personální oddělení získalo více talentů

přemýšlet o alternativách, jak se chovat jinak.

z Holandska i ze světa. Značka „EKO FIRMA“
lépe prodává.

Všemi státy světa bylo schváleno 17 cílů
udržitelného rozvoje. V roce 2030 se máme
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A jak skloubit udržitelnost versus profit?

posunout směrem k udržitelnosti. Michal

Určitě nejde o prosazování buď udržitelnosti

Broža citoval ze zprávy udržitelného rozvoje

či profitu. Vše jde spolu dohromady. Nutné je

OSN: „Každý ví, ale nikdo nechce skutečně

doručit novou strategii a mít tým, který ji bude

porozumět rozsahu transformace, kterou

implementovat a bude ji věřit.

musíme projít.“

Nejpalčivější téma je oteplování Země. Michal

a to je znalost green project managementu

Broža apeloval, že je čas nastoupit na nové

a tématu udržitelnosti. Hlavními hybateli

cesty. Nechceme se po pandemii vrátit zpět.

změn musí být vedení firem, které zapracuje

Chceme hledat nové směry k udržitelnosti.

strategii udržitelnosti do svých vizí a budou

Koordinace mezi státy světa se musí zabývat

tvrdě prosazovat realizaci konkrétních kroků

hlavně

v rámci svých projektů.

uhlíkovou

neutralitou,

ochranou

oceánu a biodiverzity, produkcí potravin
– snížení plýtvání, snižování nerovností a

OSN

má

stanovené

cíle

udržitelnosti,

plánování rodiny.

nicméně transformace se musí uskutečnit
přímo v jednotlivých firmách na základě

Kdo by měl být zodpovědný za udržitelný

nové strategie. Musí se změnit myšlení

rozvoj? Jak můžou přispět projektoví

managementu

manažeři?

pochopí, že změna směrem k udržitelnosti je

Vzniká nová kompetence, bez které se

nutná a v dlouhodobém horizontu přinese i

budoucí projektoví manažeři již neobejdou,

profit.

a

jejich

akcionářů,

kteří
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AKTUALIT Y

Daniel Podolský

Stavebné déjà-vu

Na Slovensku sa dnes stavby povoľujú

sme písali v minulom čísle, kedy

a stavebné projekty realizujú ešte

Združenie miest a obcí Slovenska,

vždy podľa federálneho zákona

ktoré predložilo väčšinu z takmer

50/1976 Zb., ktorý má viac rokov, než

200 pripomienok, s navrhovanými

väčšina čitateľov nášho časopisu.

zmenami nesúhlasí, pretože, medzi

Snaha o náhradu tohto kľúčového

iným, “predstavujú neústavný a

a veľmi citlivého zákona, ktorú

neprimeraný zásah do originálnej

zastrešuje popredseda vlády SR

samosprávnej kompetencie obcí a

Štefan Holý, až nápadne pripomína

vyšších územných celkov” a žiada

príbeh súdnej

preto stiahnutie celého návrhu

a

mapy

nezvládnutie

Slovenska

komunikácie

s dotknutými stranami, o ktorej
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z

legislatívneho

procesu.

developeri ho chvália.

Zato

Ako autor Čiastkovej štúdiie uskutočniteľnosti

vyjadrenia bez bližšieho určenia, čo sťažuje

projektov prioritnej osi č.1: Elektronizácia

alebo dokonca znemožňuje interoperabilitu,

stavebných konaní, územného plánovania a

lebo konkrétna definícia údajov je vecou

regionálneho rozvoja z roku 2012 a spoluautor

interpretácie. Miesto účelne vynaložených

Strategickej vízie pre informačný system

prostriedkov na informatizáciu spoločnosti sa

výstavby mám k vrcholiacej debate ohľadom

radšej liali peniaze do budovania kamenných

stavebných projektov veľmi blízky vzťah,

klientských centier. Preto niet divu, že sa

a preto považujem za potrebné pokázať na

Slovensko v digitalizácii ocitlo na úplnom

opakované pochybenia štátu pri riešením

chvoste Európy. A práve tieto neduhy sa hlboko

problémov v tejto oblasti. Zákon 50/1976 Zb.

týkajú aj stavebných a územných konaní.

rieši mimoriadnu komplexnú oblast, nakoľko
stavebné konanie je najzložitejší úradný

Stavebný zákon je jedným z pilierov verejného

proces vôbec a územné plánovanie sa dotýka

práva, na ktorý sa viažu mnohé ďalšie právne

bezpočtu najrozmanitejších subjektov, ktoré

normy, a ktorý sa svojimi dôsledkami dotýka

sú ovplyvnené desiatkami súvisiacich právnych

širokej verejnosti – prakticky každého z nás

predpisov, pričom dlhodobo, či dokonca trvalo,

– a práve preto treba opatrne posudzovať

zasahuje do dotknutého územia. Reforma

krehkú rovnováhu medzi jednotlivými cieľmi

verejnej správy, ktorá prebiehala na Slovensku

zákona. Analýza postupu povoľovania stavieb,

v uplynulých rokoch, bola orientovaná na

ktorú rezort výstavby vypracoval v roku

viac-menej hmotnoprávnu úpravu, teda na

2005, ukázala, že časová a finančná záťaž

to, ako má vyzerať štruktúra orgánov verejnej

stavebníkov je privysoká. Príčinou prieťahov

správy, ako má vyzerať územná samospráva,

sú

akým spôsobom má fungovať, ako byť

procesy

financovaná, či ako má vyzerať sieť štátnych

štátu ochrániť verejný záujem, napríklad

orgánov „do vnútra štátu“, teda miestna štátna

v oblasti životného prostredia, bezpečnosti

správa. Procesné ustanovenia, ktoré sú však

či hygieny, ktoré priamo súvisia so stavom

kľúčové pre efektivitu a hladké fungovanie

v legislatíve. Tri desiatky noviel stavebného

úradných konaní, neprechádzali až takými

zákona a súvisiacich právnych predpisov sa

dramatickými zmenami; práve naopak, zmeny

podpísali na zmätočnosti a nejednoznačnosti

v tejto oblasti skôr zaostávali a preto sa čoraz

terminológie a lehôt, kedy historicky vznikla

viac ukazuje potreba pristúpiť k zmenám

spleť právnych predpisov, ktoré oprávňujú

aj na tomto poli. To isté platí o popise dát a

na vydávanie rôznych súvisiacich povolení

údajov potrebných pre rozhodovaciu činnosť,

rôzne orgány. Nejasnú situáciu umocnili

kedy zákony obsahujú v princípe len slovné

aj časté zmeny kompetencií, kedy došlo

najmä
pri

mimoriadne

komplikované

zabezpečovaní

povinnosti
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k presúvaniu právomocí ohľadom výstavbovej

strany zmietli zo stola a odvtedy sa de facto

agendy medzi orgánmi štátnej správy a vzniku

nič nezmenilo. Snaha docieliť v tejto oblasti

nesystémových opatrení.

tak potrebné zmeny je preto zrozumiteľná i
vítaná, avšak nemožno ju robiť bez pochopenie

Uplatňovanie a výklad predpisov ako i

hĺbky kľúčových problémov a demokratických

dátových popisov spôsobuje v praxi nemalé

princípov ako nosných procesov výkonu

stavebníkom problémy, lebo nie je celkom

verejnej moci v štáte.

zjednotené postavenie väčšiny orgánov, ktoré
povolenia vydávajú, ani foriem ich vydávania.

Hlavným cieľom novej legislatívy je výrazne

Zmes zákonných ustanovení s odlišnými

zrýchliť povoľovanie stavieb, preto sa viaceré

formuláciami

kladie mimoriadne nároky

etapy zlučujú, skracujú a zjednodušujú, čo

na prácu úradníkov a je živnou pôdou pre

však potenciálne zasahuje do práv konaním

korupciu. Papierovačky neraz trvajú dlhšie

dotknutých subjektov. Popritom sa robia (už

než samotná výstavba a u silnejších hráčov

zasa) vážne organizačné zmeny, kedy stavebné

sa vyskytuje logicky tendencia nejsť právnou

úrady majú prejsť z obcí na štát a veľkú časť ich

cestou, kedy je percento pokuty z ceny

práce má na seba zobrať projektant, hoci pri

stavby oproti ušlým ziskom jednoducho

digitálnej forme komunikácie je irrelevantné,

zanedbateľné. Situácia je niekedy taká zúfalá,

kde daný úradník sedí. Komunikácia so

že fundovaní investori sú schopní rýchlejšie

susedmi, správcami sietí a inými dotknutými

postaviť novú stavbu, než absolvovať celý

úradmi má ísť cez nový elektronický systém

proces stavebných formalít a vybaviť si všetky

práve v réžii projektanta.

potrebné dokumenty.
Samostatné územné konania fakticky zaniknú,
Pritom väčšina týchto problémov mohla byť

kedy sa predpokladá, že obce a mestá majú

už dávno vyriešená, keby sa bol zrealizoval

mať územné plány, ktoré budú také podrobné

zámer elektronizácie stavebných konaní,

a kvalitné, že už nebude potrebné zakaždým

územného plánovanie a regionálneho rozvoja

povoľovať, kde má a kde nemá byť postavená

z roku 2012, ktorý mal zelenú od všetkých

konkrétna stavba. Tieto však vo veľkej väčšine

zainteresovaných subjektov a podanú dokonca

absentujú a hlavne nie sú v požadovanej

žiadosť o nenávratný finančný príspevek.

digitálnej kvalite. Projektant má podľa týchto

Došlo však zmene vlády, neoddôvodnenému

územných plánov vypracovať stavebný zámer

stiahnutiu zámeru, potom nasledovala nová,

a zverejniť ho v novom informačnom systéme,

zbytočne

hoci v súčasnej dobe centrálny informačný

drahá

štúdia

realizovatelnosti

v réžii nového ministra, ktorú dotknuté
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systém

pre

poskytovanie

elektronických

služieb stavebného poriadku absentuje a

výnimiek je v súčasnosti väčšina údajov medzi

služby sú poskytované zväčša papierovou

subjektmi verejnej správy nezdieľatelná -

formou. Občania a podnikatelia majú tak

tak smerom k občanom či podnikateľskému

výrazne

prostrediu – a všeobecne aj ťažko dostupná.

obmedzenú

možnosť

realizovať

procesy stavebného poriadku elektronicky.

Aj preto pretrváva stále papierová forma
komunikácie.

Súčasnýstavvoblasti dostupnosti priestorových
informácií je naďalej charakterizovaný vysokou

Otázkou teda ostáva, ako dokáže celý systém

mierou ich atomizácie a fragmentácie medzi

fungovať bez zadefinovania zodpovednosti

participujúcimi subjektmi, ktoré v rozličnej

za

miere

alebo

priestorových údajov, čím sa vytvorí udržateľný

naopak používajú resp. poskytujú. V mnohých

systém umožňujúci využívanie garantovaných

prípadoch ide o tie isté inštitúcie a preto tieto

údajov s možnosťou tvorby pridanej hodnoty

informácie nie sú viditeľné za hranicami ich

pre jednotlivé orgány. Na fungovanie bude

pôsobnosti. Situácia súvisí takisto s celkovým

potrebné zjednotiť pohľad na definíciu vrstiev

vývojom v oblasti geoinformatiky ako aj

priestorových údajov a objektov vrátane ich

kapacitnými možnosťami v rámci jednotlivých

topografického vyjadrenia a kartografického

subjektov, kedy sa prejavuje tendencia vytvárať

zobrazenia. V prípade, že bude niekoľko

si vlastné sektorové GIS, ktorých počet vo

správcov objektov, bude potrebné legislatívne

verejnom sektore dnes presahuje stovku.

stanoviť kompetencie povinnej osoby - správcu

Všeobecne možno skonštatovať, že až na pár

v oblasti riešenia kolízií v systéme. Tieto

tieto

informácie vytvárajú,

tvorbu,

aktualizáciu

a

udržiavanie
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problémy musia riešené v rámci Koordinačnej

robiť systém automaticky. Dokážu to vôbec,

rady NIPI (zriadená podľa Zákona č. 3/2010

keď už teraz nie je vláda schopná dosiahnuť

Z. z.), pretože zákony (Zákon č. 275/2006

tieto ciele pri formulovaní a obhajobe nového

Z. z. a Zákon č. 575/2001 Z. z.) presne

stavebného resp. územného zákona? Ak to

nešpecifikujú väzby a vzájomnú prepojiteľnosť

nezafunguje a navodí sa dojem, že projektant

(interoperabilitu) pri dobudovaní a prevádzke

najatý investorom zastupuje najmä jeho

rezortných

spracovateľskú,

záujmy na úkor ostatných dotknutých osôb,

organizačnú a distribučnú politiku či ich

firiem či úradov, presunú sa konflikty do

finančné a technické zabezpečenie.

súdnych siení, prípadne až na ústavný súd.

GISov a ani

V každom prípade platí, že bez kvalitných
Veľkú časť agendy a zodpovednosti od

priestorových dát a jasných a spoľahlivých

stavebného úradníka má pritom podľa návrhu

procesov pre komunikáciu s dotknutými

prevziať nový subjekt - projektant. A práve

stranami, sa stavebné projekty rýchlo dať robiť

tento aspekt predstavuje jeden zo zásadných

nebudú.

problémov, lebo priznáva súkromným osobám
mocenské

postavenie,

keďže

projektant

Zdroje:

má byť zodpovedný za prerokovanie aj za

Čiastková štúdia uskutočniteľnosti projektov

informovanie všetkých osôb, pričom žiadne

prioritnej osi č.1: Elektronizácia stavebných

zákony však projektantovi neprikazujú byť

konaní, územného plánovania a regionálneho

nestranným a vzhľadom na to, že nie je

rozvoja, 2012.

správnym úradom, ani mu to nie je možné

https://e.dennikn.sk/2398414/

zákonom prikázať. Stavebník zároveň za

p r e c i t- e k o n o m i c k y- n e w s f i l t e r - o b c e -

všetky úkony projektanta musí zaplatiť a

a-mesta-ziadaju-holeho-stavebnu-

obava, že ten bude postupovať presne podľa

reformu-stiahnut/?ref=tit&_

jeho pokynov, je o to dôvodnejšia.

ga=2.263350796.1403449499.16215018741632684948.1618052900

Základnou otázkou teda zostáva, ako bude

h tt p s : / / e . d e n n i k n . s k / 2 4 04 4 1 0 / r yc h l a -

v praxi fungovať mimoriadne komplexné a

vystavba-a-co-s-ludskymi-pravami-debata-o-

dôležité vyvažovanie verejných a súkromných

stavebnom-zakone-graduje/

záujmov

a

https://e.dennikn.sk/2323488/namiesto-

objektívne vyhodnocovanie a odstraňovanie

uradnika-vam-povoli-stavbu-it-system-za-45-

vzájomnych rozporov, ktoré má spočinúť

dni-obhajuje-stefan-holy-navrhy-pre-ktore-

na pleciach projektanta a až sekundárne

sa-pohadal-s-obcami/?ref=in

a

transparentné,

racionálne

stavebného úradníka alebo ho má dokonca
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Úspěch jakéhokoliv projektu závisí na mnoha

a bývají opomíjeny. Ale mohou to být i činnosti

faktorech. Klíčovým krokem je identifikace

na první pohled ničím nenápadné, relativně

těch činností,

největší

krátké, levné a málo pracné, přesto mohou

nedodržení

při jejich realizaci nastat problémy. To však

deadline projektu nebo nedodržení určeného

nelze z běžně používaných analýz určit, to

rozsahu a nesplnění cíle projektu. Je potřeba

záleží na schopnosti projektového manažera

si uvědomit, že činnost ležící na kritické cestě

takové činnosti odhalit a zaměřit se na jejich

může být méně riziková než některá činnost

sledování.

které

pravděpodobností

mohou s

způsobit

neležící na aktuální kritické cestě. Jak ji ale
najít? Běžně používaný a oblíbený nástroj

Proto nabízíme novou metodu pro analýzu

v projektovém řízení, Microsoft Project, ve

ohrožení činností, která umožňuje ve fázi

svém základu neposkytuje příliš možností

plánování i v průběhu realizace projektu

identifikace těchto ohrožujících činností

ohodnocovat činnosti z hlediska ohrožení

v plánovací fázi projektu. V tomto ohledu

jejich ukončení podle požadavků projektového

končí jeho funkcionalita u zobrazení kritické

plánu. To umožňuje doplněk Task Threatness

cesty a u přehledu rezerv dokončení činností a

Matrix Add-In (TTM) rozšířující funkcionalitu

potřebných zdrojů.

MS Projectu o možnost určení potenciálu
kritičnosti

jednotlivých

činností

(Task

Vzhledem k jedinečnosti projektů, a s nimi

criticalness potential), potenciálu selhání

spojených činností, může být odhad úspěšné

jednotlivých

realizace projektu velmi obtížný a předběžné

potential) a následné zobrazení

odhady nemusí být příliš spolehlivé. Tato

ohrožení (Task Threatness Matrix).

činností

(Task

failureness
matice

skutečnost může představovat řadu problémů
a

výzev

pro

projektového

manažera.

Běžně realizovaná analýza rizik projektu
se týká projektu jako celku. To je však
nedostatečné, pokud budeme chtít zjistit,
které z konkrétních projektových činností
mohou mít významný vliv na neúspěch
celého projektu, které činnosti projekt nejvíce
ohrožují. To nemusí být činnosti kritické,
činnosti ležící na kritické cestě. Často jsou to

Nový modul v MS Projectu - Task Threatness

i činnosti Critical mass, činnosti, které nejsou

Matrix – Matice ohrožení činností

ani časově, ani nákladově či zdrojově náročné
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Koncept

ohrožení

projektové

činnosti

kritičnosti,

kombinuje dva pohledy – kritičnost činnosti

Pracnost – vyšší pracnost činnosti znamená

v širším pojetí a selhání činnosti. Širší

vyšší hodnotu indikátoru kritičnosti pracnosti

pojetí kritičnosti zahrnuje analýzu tvrdých
indikátorů popsaných dále, nejenom délky

Potenciál selhání činnosti je založen na

trvání činnosti. Pojetí selhání činnosti je

odborném

založeno na měkkém hodnocení úspěšné

realizace činnosti

realizace činnosti.

měkkých aspektů s ohledem na roli lidského

Potenciál kritičnosti činnosti je založen

faktoru, které jsou vyjádřeny pomocí fuzzy

na metodě vícekriteriálního rozhodování

jazykové škály. Indikátory selhání činnosti

s použitím pěti indikátorů kritičnosti, které

jsou primárně odvozeny z kritérií jedné verze

jsou založeny na objektivních hodnotách

projektového trojimperativu, která respektují

z harmonogramu projektu:

tři klíčové parametry:

Topologická pozice – vyšší pravděpodobnost,

Doba trvání – vyšší možnost prodloužení

že činnost bude ležet na kritické cestě

doby

související s topologií projektu, znamená vyšší

indikátoru časového selhání,

hodnotu indikátoru topologické kritičnosti.

Náklady – vyšší možnost zvýšení nákladů

odhadu

činnosti

možnosti

neúspěšné

z různých především

znamená

vyšší

hodnotu

činnosti znamená vyšší hodnotu indikátoru
Doba trvání – delší trvání činnosti znamená

nákladového selhání nákladů,

vyšší hodnotu indikátoru časové kritičnosti,

Kvalita – vyšší možnost zhoršení kvality

Časová rezerva – kratší časová rezerva

realizované činnosti znamená vyšší hodnotu

činnosti znamená vyšší hodnotu indikátoru

indikátoru selhání kvality.

kritičnosti rezerv,
Náklady – vyšší náklady činnosti znamenají

Faktory ohrožení projektových činností a

vyšší

matice ohrožení

hodnotu

indikátoru

nákladové
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Matice projektov ých rizik
V_j
V_1
V_2
V_3
V_4
V_5

Linguistic term of Criticalness potential
Non-criticalness
Weak criticalness
Rather criticalness
Strong criticalness
Extreme criticalness

Linguistic term of Failureness potential
Non-failureness
Weak failureness
Rather failureness
Strong failureness
Extreme failureness

Míra ohrožení činnosti je potom získána

Čím více se činnost nachází diagonálně

pomocí komplexního vyhodnocení potenciálu

vpravo nahoře v červené zóně matice, tím

kritičnosti a potenciálu selhání činnosti a jejich

by měla mít v rámci projektového řízení

zobrazení do dvojrozměrného schématu.

více pozornosti. Červená oblast obsahuje

Lingvistické

potenciálu

činnosti, které vyžadují intenzivní pozornost

kritičnosti a selhání se používají k umístění

pro zajištění úspěšného dokončení projektu.

činností do buněk matice ohrožení činností,

Činnosti v prostřední oranžové oblasti by

která je inspirována Winterlinkovou maticí

měly být sledovány a kontrolovány, protože

stejně jako matice projektových rizik.

stále mohou negativně ovlivnit úspěšnost

ohodnocení

projektu. Činnosti v zelené oblasti matice
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Matice ohrožení tak kombinuje subjektivní

by neměly představovat vážný problém pro

pohled na možnost selhání činností a

úspěšné dokončení projektu. Často se činnosti

objektivní pohled na potenciál kritičnosti

na kritické cestě mohou objevit v zelené

činností založený na datech z projektového

oblasti a činnosti mimo kritickou cestu

plánu. Jedna osa matice popisuje potenciál

v červené oblasti. To umožní najít a zaměřit se

kritičnosti a druhá osa potenciál selhání

i na činnosti, které by podle zažitého přístupu

konkrétní činnosti. Jedná se o matici 5x5,

k řízení projektů nemusely představovat

protože oba rozměry mohou nabývat jednu

problém. Matice ohrožení tak umožňuje

z pěti hodnot potenciálu kritičnosti a

přehledné grafické zobrazení úrovně ohrožení

potenciálu selhání.

u jednotlivých projektových činností.

Ta s k T h r e a t n e s s M a t r i x – M a t i c e o h r o ž e n í č i n n o s t í

Závěrem

Je potřeba si uvědomit, že kritická činnost

Matice ohrožení činností formou semaforu

(činnost ležící na kritické cestě) se může objevit

rozděluje činnosti na:

v zelené zóně a opačně, a naopak nekritická
činnost (činnost neležící na aktuální kritické

Zelené – projekt neohrožující až málo

cestě) může být v zóně červené.

ohrožující,

Pokud jsou některé činnosti hodnoceny pouze

Oranžové – projekt mohou reálně ohrozit,

podle indikátorů kritičnosti, jejich rozdělení je

Červené – výrazně projekt ohrožující, je

graficky uvedeno v řádku pod maticí ohrožení

vysoce či extrémně ohrožena jejich realizace.

činností. Význam barevných zón je totožný.
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