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IDENTIFIKÁCIA RIZÍK ČASOVÉHO 

PLÁNU KRÁTKODOBÝCH 

PROJEKTOV 
 

IDENTIFICATION OF PROJECT SCHEDULE RISKS IN SHORT TERM PROJECTS 

 

Matej Masár, Daniel Brezina
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Abstract 

Project Managers perceived fewer skills and knowledge in the field of application project risk 

management methods and techniques. They can use various methods and techniques, which 

are suit for project risk management process. They are very difficult to apply in the project 

because they are hard to time and Man Power costs.  
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Evaluation of suitability tasks is one of the main interesting topics in project management not 

only the academic environment but, in enterprises, too. It is necessary to know the main tasks, 

which may affect the project.  

The main aim of this paper is to analyze and apply methods, techniques, and indicators, base 

them is possible to evaluate the project. Results of application each indicator was applied on 

the project, which was realized in manufacturing enterprise. 

Keywords: project, project schedule. Risk management, risk evaluate, project risk assessment 

 

Abstrakt 

V súčasnosti čoraz viac projektových manažérov vníma nedostatky práve v nesprávnom 

aplikovaní metód a techník hodnotenia rizík. Existuje mnoho postupov, ktoré sú na 

kvantifikáciu projektu vhodné, avšak sú príliš náročné ako na čas projektového manažéra, 

jeho znalosti, tak i na náklady spojenými s obstaraním jednotlivých softvérových produktoch, 

ktoré sú na hodnotenie rizík projektu z pohľadu času zdĺhavé, ako i z pohľadu financií 

nákladné. Je nevyhnutné poznať aktivity, ktoré môžu ovplyvniť realizáciu projektu a spôsobiť 

tak oneskorenie, či zánik projektu. Podstatou článku je posúdiť možnosti rozšírenia metódy 

Monte Carlo o jednotlivé ukazovatele rizikovosti aktivít projektu, na základe ktorých je 

možné identifikovať riziká nedokončenia aktivít projektu v stanovenom čase. Súčasťou 

článku je i komparácia vybraných ukazovateľov s metódou CPM. 

Kľúčové slová: projekt, časový plán projektu, manažment rizík, posudzovanie rizík projektu 

 

Úvod 

Problematika manažmentu rizík projektu je čoraz viac významná. Dokazujú to i rôzne 

výskumy realizované nezávislými inštitúciami vo svete. Projektoví manažéri sa v súčasnosti 

čoraz častejšie stretávajú s rizikami a vo väčšine prípadov je ich úloha nielen riziká 

identifikovať, analyzovať, či hodnotiť ale i ich vhodným spôsobom znižovať. Na základe 

výsledkov prieskumov (PMI, 2018; EY, 2015) je možné dôjsť k záveru, že najčastejšou 

príčinou neúspechu projektu je práve nevhodne definovaný rozsah a cieľ projektu ako i plány 

jednotlivých zdrojov či nedostatočné odhalenie aktivít, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a sú pre 

projekt pilotné. Pretrvávajúce dôvody neúspechov projektu vidieť i v nedostatočnom progrese 

projektu. Mnoho projektov nie je vhodne kontrolovaných z pohľadu časového plánu, čím 

vznikajú finančné straty. Zaujímavý výsledok z prieskumov (PMI, 2018; EY, 2015) je i, že 

projektoví manažéri až v 50% prípadov nedodržiavajú postup použitia metód a techník, čo sa 

neskôr odráža i na problémov, ktoré sa v projektoch vyskytnú. Na druhej strane projektoví 

manažéri vnímajú početné nedostatky v oblasti aplikácie manažmentu rizík projektov v 

organizácií.  

Cieľom článku je posúdiť možnosť rozšírenia metódy Monte Carlo o vybrané ukazovatele 

rizikovosti aktivít projektu, pomocou ktorých je možné identifikovať riziká nedokončenia 

stanovených aktivít projektu v stanovenom čase. 
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Metódy, techniky a nástroje využívané v procese identifikácie rizikovosti aktivít 

projektu 

Jednotlivé metódy sieťovej analýzy sa čoraz viac využívajú na podporu rozhodovania, a to 

nielen v oblasti veľkých podnikov, či zložitých projektov, ale mnohokrát prvky sieťovej 

analýzy využívajú i stredné a malé podniky. Medi najčastejšie využívané metódy sieťovej 

analýzy možno zaradiť najmä CPM, PERT, GERT, MPM, PDM a CCPM. V uvedenej 

kapitole sú stručne definované jednotlivé metódy z pohľadu stanovených kritérií, ktoré sú pre 

oblasť skúmania významné. Sieťovú analýzu možno definovať podľa Fialu (2004) ako: 

„súbor modelov a metód, ktoré vychádzajú z grafického vyjadrenia zložitých projektov 

a vykonávajú analýzu týchto projektov z hľadiska času, nákladov, a zdrojov nutných 

k realizácií projektov“. 

Metóda Monte Carlo zahŕňa určenie vplyvu jednotlivých identifikovaných rizík 

využitím prvkov simulácií s cieľom určiť možný rozsah výsledkov pre niekoľko scenárov 

v určitej škále.  

Náhodný výber vzorky sa vykonáva pomocou premenných vstupov na výpočet 

hodnoty rizika za účelom vytvorenia rozsahu možných výsledkov meraním spoľahlivosti pre 

dosiahnuté výsledky. Tento podporný nástroj vhodne napomáha pri kvantifikácií 

pravdepodobného výsledku udalosti, a tým značne napomáha pri prijímaní rozhodnutí v 

procese riadenia rizík projektu. V praxi sa mnohokrát stáva, že projektový manažér 

identifikuje riziká, no nedokáže vhodne posúdiť ich vplyv na projekt. Práve v tomto prípade 

je simulácia Monte Carlo vhodným nástrojom na hodnotenie rizík projektu (Barafort, 2017).  

Metóda Monte Carlo slúži na riešenie stochastických i deterministických úloh 

pomocou simulácie mnohokrát opakovaných náhodných pokusov (Knežo, 2012). V procese 

riadenia projektov simulácia nachádza uplatnenie aj pri dvoch najznámejších metódách, t.j. 

metóda kritickej cesty - CPM pre deterministické trvanie dôb činností, a metóda PERT pre 

stochastické doby trvania činností. Metódy umožňujú stanoviť predovšetkým časovú analýzu 

projektu, doplnenú o analýzu peňažných tokov, nákladov a zdrojov. Zvyčajne sa uskutočňuje 

zostavenie troch možných scenárov a to optimistický, najpravdepodobnejší a pesimistický 

(Doležal, 2012; Barafort, 2017; Knežo, 2012; Svozilova 2011) . 

V procese simulácie Monte Carlo je nevyhnutné vhodným spôsobom stanoviť úroveň 

spoľahlivosti a potrebný počet simulácií na reprezentatívnosť výsledkov. Na to slúži vzorec 

(1) (Bukaci, 2016). 

 

  

  

         (1) 

 

Stanovenie ukazovateľov kritickosti aktivít projektu tzv. criticality index (CI) meria 

pravdepodobnosť, že aktivita projektu leží na kritickej ceste. Jedná sa o jednoduchú metódu 

stanovenia vyjadrenia v podobe relatívneho čísla označujúceho pravdepodobnosť, že aktivita 

projektu bude riziková. Ukazovateľ sa používa v mnohých softvérových nástrojoch, avšak 

často nedokáže adekvátne hodnotiť riziko projektu. Hlavnou nevýhodou CI je to, že jeho 
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zameranie sa obmedzuje na pravdepodobnosť, čo nemusí nutne znamenať, že vysoké aktivity 

CI majú veľký vplyv na celkové trvanie projektu (Vanhoucke, 2011). 

       (2) 

Ukazovateľ citlivosti aktivít projektu (SI) je definovaný Vanhouckom (2011) ako čiastočná 

odpoveď na kritiku ukazovateľa kritickosti aktivít projektu. Nevyjadruje len rizikovosť 

aktivity projektu za pomoci koncepcie pravdepodobnosti ale jeho cieľom je odhaľovať 

význam jednotlivých aktivít a ich vplyv na celkovú dĺžku trvania projektu. Mnohokrát sa 

stáva, že ukazovateľ citlivosti aktivít poskytuje viac prijateľných informácií o relatívnom 

význame činností. 

        (3) 

Pomerový ukazovateľ kritickosti aktivít a citlivosti aktivít (CRi) vhodne sumarizuje 

ukazovatele citlivosti a kritickosti aktivít. Predstavuje tradičné meradlom stupňa lineárneho 

vzťahu medzi dvoma premennými. Korelácia je 1 v prípade jasného pozitívneho lineárneho 

vzťahu, -1 v prípade jasného záporného lineárneho vzťahu a nejakej hodnoty vo všetkých 

ostatných prípadoch, čo naznačuje stupeň lineárnej závislosti medzi trvaním činnosti a 

celkovým projektom doba trvania. Čím je koeficient bližší hodnote -1 alebo 1, tým silnejšia je 

korelácia medzi týmito dvoma premennými (Vanhouck, 2011). 

CRi = CI/SI          (4) 

Vzťah medzi trvaním aktivity projektu a celkovým trvaním projektu často vyjadruje 

nelineárny vzťah. Preto je možné vypočítať aj nelineárne korelačné opatrenia, ako je 

napríklad Spermanovým korelačným koeficientom. Opatrenie sa používa na riešenie situácií, 

v ktorých nie sú splnené prísne štatistické predpoklady parametrických testov. Kendallov 

koeficient korelácie meria stupeň korešpondencie medzi dvoma rebríčkami a hodnotí význam 

tejto korešpondencie. Toto neparametrické opatrenie má podobný význam ako Spermanov 

koeficient korelácie (Rabbani, 2007; Williams, 1992). 

 

Metóda 

Na základe jednotlivých teoretických východísk, ako i odporúčaní jednotlivých autorov 

(Vanhoucke 2011a; Vanhoucke 2011b), ktorí sa problematike venujú je možné aplikovať na 

naplnenie cieľa článku nasledovný postup: 

1. na základe metódy brainstormingu boli určené minimálne a maximálne časy trvania 

projektu a maximálneho a minimálneho času trvania aktivity, 

2. vytvorenie 1200 itineračných krokov na základe postupu (Masár, 2018), 

3. výpočet ukazovateľa kritickosti aktivity (criticality index), 

4. výpočet ukazovateľa citlivosti aktivity (sensitivity index), 

5. výpočet pomerového ukazovateľa kritickosti a citlivosti aktivity (cruciality index). 

 

Hypotézy 

Na základe výsledkov štúdií autorov (Vanhoucke 2011a; Vanhoucke 2011b;Williams 1992), 

ktorí sa problematikou manažmentu rizík projektu zaoberajú je možné vytvoriť naskytuje 
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nasledovná hypotéza: Ak je korelácia medzi simulovanými aktivitami a simulovaným 

časom trvania priebehu silná v resp. veľmi silná ležia aktivity vždy na kritickej ceste. 

Z pohľadu jednotlivých výsledkov ukazovateľov časového plánovania projektu je možné 

formulovať nasledovné hypotézy: 

 Ak aktivita projektu vykazuje vysokú hodnotu ukazovateľa kritickosti aktivity, tak leží 

na kritickej ceste. 

 Ak aktivita projektu vykazuje vysokú hodnotu ukazovateľa citlivosti aktivity, tak leží 

na kritickej ceste. 

 Ak aktivita projektu vykazuje vysokú hodnotu pomerového ukazovateľa kritickosti 

aktivity a ukazovateľa citlivosti, tak leží na kritickej ceste. 
 

Výsledky 

Na základe brainstormingu boli určené pre jednotlivé aktivity projektu ako i pre celý projekt, 

minimálne a maximálne časy trvania aktivít projektu, z ktorých bolo možné na základe 

simulácie Monte Carlo vytvoriť 1200 itinerácií. 

 
Obrázok 1: Príklad CPM projektu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Obrázok 2 znázorňuje závislosť medzi simulačnými výstupmi celkového trvania projektu 

a jednotlivými aktivitami (1-15). Z pohľadu výsledkov korelácie je možné konštatovať, že 

aktivity 1 a 15 sú veľmi silne závislé a aktivity projektu 3,6,11,13 silne závislé. Porovnaním 

výsledkov korelačnej analýzy s výsledkami metódy stanovenia kritickej cesty (CPM) 

(obrázok 1) je zrejmé, že uvedené aktivity projektu vyšli v oboch prípadoch rovnako teda 

ležia na kritickej ceste. Aktivity projektu 1 a 15 možno považovať za veľmi silne závislé. 

Z logického hľadiska vyplýva fakt, že projekt musí začať a jednoznačne i skončiť v nejakom 

čase (projekt sa môže mnohokrát skončiť i skorej, v tomto prípade však dochádza 

k preskočeniu jednotlivých aktivít až k poslednej - ku koncu). 
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Činnosť 
Názov činností Predch. 

činností 

Stredná 

doba 

Stredná 

doba 

Smerodajná 

odchýlka 
Rozptyl 

KC 

i,j i,j µij µij*6 σij σ ij
2 

1-2 Výber a nákup stroja - 5,0000 30,0000 0,6667 0,4444 ÁNO 

2-3 
Spracovanie projektu 

výroby 
1-2 4,0000 24,0000 0,6667 0,4444 NIE 

2-4 Prijatie 1 majstra 1-2 8,0000 48,0000 0,6667 0,4444 ÁNO 

2-5 Prijatie 2 pracovníkov 1-2 3,1667 19,0000 0,5000 0,2500 NIE 

3-6 Rekonštrukcia objektu 2-3 2,0000 12,0000 0,3333 0,1111 NIE 

4-7 Poučenie majstra o BOZP 2-4 5,0000 30,0000 0,3333 0,1111 ÁNO 

5-7 
Poučenie zamestnancov 

o BOZP 
2-5 5,8333 35,0000 0,5000 0,2500 NIE 

5-8 
Zabezpečiť materiál do 

výroby 
2-5 4,0000 24,0000 0,3333 0,1111 NIE 

8-11 Technická skúška stroja 5-8 2,8333 17,0000 0,5000 0,2500 NIE 

7-9 
Zoznamovanie 

zamestnancov so strojom 

5-7, 4-7, 

6-7 
1,0833 6,5000 0,2500 0,0625 ÁNO 

6-9 Programovanie stroja 3-6 2,0000 12,0000 0,3333 0,1111 NIE 

6-7 Revízna skúška stroja 3-6 4,8333 29,0000 0,5000 0,2500 NIE 

9-10 Reklama 7-9, 6-9 2,1667 13,0000 0,5000 0,2500 ÁNO 

11-10 Spustenie stroja 8-11 3,0000 18,0000 0,3333 0,1111 NIE 

10-12 Spustenie výroby 
10-11, 

9-10 
1,1667 7,0000 0,1667 0,0278 ÁNO 

Tabuľka 1: Popis aktivít projektu a ich charakteristiky 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Obrázok 2:  Spracované výsledky závislostí simulovaných časov  

aktivít od simulovaných hodnôt trvania projektu. 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Komplexný rozbor závislosti jednotlivých činností medzi sebou je zobrazený v Tabuľke 2. 

Z pohľadu korelácií sa vyskytujú ako pozitívna, tak i negatívna miera korelácie medzi 

aktivitami projektu.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Medián 
Smerodajná 

odchýlka 

1 1 
              

4,973366 0,781354 

2 0,31 1 
             

3,932304 0,821764 

3 0,21 -0,1 1 
            

8,021195 0,828692 

4 0,36 -0,2 0,24 1 
           

3,341793 0,618376 

5 -0,1 0,21 0,65 -0,1 1 
          

1,977194 0,402902 

6 -0,8 0,32 0,19 -0,5 -0 1 
         

4,996906 0,404862 

7 0,05 -0,6 -0,1 -0,2 0,19 -0,4 1 
        

5,699747 0,642896 

8 -0,6 0,47 -0,2 -0,3 0,08 0,42 -0,1 1 
       

4,001699 0,418163 

9 -0,4 -0,5 -0,1 -0,3 0,51 0,26 0,37 0,3 1 
      

2,749703 0,613745 

10 0,47 -0,1 -0,2 0,31 -0,6 -0,2 -0,2 0,23 -0,1 1 
     

1,288123 0,228649 

11 -0,2 0,08 -0,3 -0,1 -0,7 0,06 -0,3 0,53 0,03 0,02 1 
    

2,011104 0,396125 
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12 0,15 -0,2 -0,2 -0,4 -0,2 -0,4 -0,3 0,03 0,45 0,12 0,27 1 
   

4,701367 0,625825 

13 0,07 0,28 -0,1 -0 -0,6 -0,4 0,28 0,36 -0,2 0,33 0,26 0,51 1 
  

2,296119 0,61017 

14 -0 -0,1 -0,1 0,09 -0,5 0,39 -0,1 0,37 0,26 0,26 0,04 0,46 -0,4 1 
 

3,001021 0,409714 

15 -0,2 0,39 0,02 -0,2 0,06 -0 0,24 0,49 -0,3 -0 0,03 -0,3 -0,4 -0,1 1 1,294528 0,234718 

Tabuľka 2: Popisná štatistika aktivít projektu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Manažment rizík projektov využíva na identifikáciu rizík nedokončenia aktivít projektu 

v stanovenom čase i ďalšie ukazovatele. Ukazovateľ kritickosti aktivít (criticality index) 

nadobúda hodnoty od [0-1] a vyjadruje mieru, do akej sú jednotlivé aktivity v projekte 

rizikové. Pre uvedený projekt sú najrizikovejšie aktivity projektu 1 a 15 (Obrázok 3), nakoľko 

ukazovateľ nadobúda hodnotu 1. Ďalšie rizikové aktivity projektu sú 3, 6, 11, 13, 15, ktoré na 

základe simulácie v počte itinerácií 1200 nadobúdajú hodnoty pre aktivity projektu 3, 6, 11 

hodnotu až 0,95. Aktivita projektu 13 však nadobúda hodnotu 0,99, čo sa približuje k hodnote 

1.  

 
Obrázok 3: Výsledné hodnoty ukazovateľa kritickosti aktivít projektu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Ďalším významným ukazovateľom pre analýzu a hodnotenie rizík času trvania jednotlivých 

aktivít projektu je ukazovateľ citlivosti aktivity (sensitivity index). Ten sa pohybuje 

v rozmedzí [-1;1]. Obrázok 4 zobrazuje vypočítané hodnoty ukazovateľa citlivosti aktivity pre 

všetky aktivity projektu, ktoré sa pohybujú medzi 0,00 a 0,29. Hodnoty sú pre činnosti 1 až 15 

nasledovné 0,290, 0,005, 0,219, 0,000, 0,001, 0,171,0,000, 0,000, 0,000, 0,000, 0,181, 0,000, 

0,208, 0,001, 0,280. Z výsledkov, znázornených na Obrázku 4 je zrejmé, že aktivity projektu 

1 a 15 sú najcitlivejšie, t.j. zmenou parametrov značne ovplyvnia trvanie celého projektu. 

V skutočnosti ak projekt začneme neskôr, tak ovplyvníme čas trvania všetkých aktivít. Ak sa 

v projekte, nedokončí včas čo i len jedna aktivita projektu, ktorá leží na kritickej ceste, 

prípadne ak sa presiahne rezerva aktivity projektu, tak zaručene i projekt skončí neskôr. 

Z pohľadu ostatných aktivít projektu opäť vidíme, že aktivity projektu, ktoré ležia na kritickej 

ceste 3, 6, 11 a 13 vykazujú vyššiu mieru citlivosti, ako tie, ktoré na tejto ceste neležia.  
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Obrázok 4: Výsledná hodnota ukazovateľa citlivosti aktivít projektu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Významným ukazovateľom je aj pomerový ukazovateľ kritickosti a citlivosti aktivít 

(cruciality index). Ten poukazuje na pravdepodobnosť, s ktorou môže jednotlivá činnosť 

ovplyvniť výsledok projektu, t.j. oneskorenie skončenia projektu v stanovenom čase. 

Pomerový ukazovateľ kritickosti a citlivosti aktivít predstavuje mieru korelácie medzi trvaním 

jednotlivej činnosti a trvaním celého projektu. Ukazovateľ je tak najlepším indikátorom, 

vďaka ktorému môžeme nájsť potencionálne skryté oblasti rizík v časovom plánovaní 

projektu. 

 
Obrázok 5: Vypočítané hodnoty pomerového ukazovateľa kritickosti a citlivosti aktivít projektu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Pomerový ukazovateľ kritickosti a citlivosti aktivít projektu uvedeného projektu vykazuje na 

základe výpočtov (obrázok 5) za najviac rizikové aktivity 1,3,6,11,13 a 15, opäť sú to tie 

aktivity projektu, ktoré ležia na kritickej ceste. Aktivity projektu 2, 4, 5, 7, 8, 14 vykazujú 

nízke hodnoty a aktivity 9, 10, 12 žiadne, resp. nulové hodnoty. 
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Diskusia 

Z pohľadu výsledkov viacerých výskumov(Vanhoucke 2011a; Vanhoucke 2011b;Williams 

1992), nie vždy aktivity projektu, ktoré sú na kritickej ceste vykazujú i vysokú mieru 

ukazovateľov kritickosti aktivity, citlivosti aktivity a pomerového ukazovateľa kritickosti 

a citlivosti aktivity. Tieto výsledky sú vždy formulované len na základe výpočtu 

ukazovateľov pre jeden projekt, čím nepotvrdzujú uvedené hypotézy, no zároveň ich ani 

nepotvrdzujú. Z uvedeného dôvodu je v súčasnosti nevyhnutné čoraz viac sa venovať práve 

stochastickému plánovania jednotlivých aktivít projektu najmä identifikáciu rizík projektu, 

v prípravnej v resp. plánovacej fáze projektu. 

Stanovená hypotéza v znení - ak je korelácia medzi simulovanými aktivitami 

projektu a simulovaným časom trvania priebehu silná v resp. veľmi silná ležia aktivity 

projektu vždy na kritickej ceste, sa potvrdila. Na to aby sme ju mohli úplne prijať, či 

zamietnuť, potrebujeme aplikovať postup pre viac ako 368 projektov, kedy by bol výskum 

relevantný. 

Hypotéza - ak aktivita projektu vykazuje vysokú hodnotu rizikovej aktivity 

projektu leží na kritickej ceste bola potvrdená, podobne ako nasledovné hypotézy: ak 

aktivita projektu vykazuje vysokú hodnotu citlivosti aktivity projektu leží na kritickej 

ceste, ako i hypotéza ak aktivita projektu vykazuje vysokú hodnotu ukazovateľa 

rizikovosti aktivity projektu leží na kritickej ceste. 

Na základe výsledkov je možné konštatovať, že metódu CPM je možné nahradiť 

vybranými ukazovateľmi rizikovosti aktivít projektu, čo prinesie rýchlosť a flexibilitu 

výpočtu. Kým CPM sa vypočítava zložitým postupom, jednotlivé ukazovatele rizikovosti sa 

vypočítajú jednoduchým postupom v porovnaní s CPM. Výhodou je ich možné prepojenie 

a zárovrň rozšírenie s metódou Monte Carlo, čím sa zlepší identifikácia rizík nedokončenia 

aktivít projektu v stanovenom čase. 

 

Záver 

Projekty sa realizujú vo svete, ktorý je založený na princípe stochastických javov, s určitým 

stupňom neistoty. Je nevyhnutné vhodne rozširovať metódy o nové spôsoby hodnotenia 

aktivít. Na základe spracovaných výsledkov uvedených článku je možné vyzdvihnúť význam 

manažmentu rizík projektov v prípravnej fáze projektu v časovom plánovaní.  

Prínosom článku je posúdenie využitia vybraných ukazovateľov (kritickosti aktivít, 

citlivosti aktivít a pomerového ukazovateľa citlivosti a kritickosti aktivít) v prepojení 

s metódou Monte Carlo, ktorá je vhodná na identifikáciu rizík nedokončenia aktivít projektu v 

stanovenom čase. Súčasne článok poukazuje na využitie prvkov operačnej analýzy 

v projektovom riadení a možnosti náhrady deterministickej metódy CPM za navrhnutú 

stochastickú metódu Monte Carlo rozšírenú o jednotlivé ukazovatele rizikovosti projektu.  

Všetky stanovené hypotézy boli potvrdené. Na základe nich je možné konštatovať, že 

všetky aktivity, ktoré ležia na kritickej ceste vykazujú i vysokú hodnotu ukazovateľov 

kritickosti aktivít projektu, citlivosti aktivít projektu a pomerového ukazovateľa kritickosti a 

citlivosti jednotlivých aktivít projektu. Do budúcnosti, je vhodné sa venovať, ďalšiemu 

skúmaniu možností aplikácie stochastikých metód a ich využitie v procese posudzovania 

rizík, ktoré vyplývajú z charakteru projektu. Nevyhnutné je venovať sa i skúmaniu závislostí 
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a regresií času trvania aktivít od času trvania projektu. Simuláciu časového plánovania 

projektu je však potrebné vykonať s opatrnosťou, z dôvodu rozloženia vstupov trvania 

aktivity, ktoré by malo odrážať skutočnosť a minimálny počet 1000 simulačných cyklov, na 

získanie spoľahlivejších výsledkov. 

 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda: 

doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. 
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