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KRCHOVÁ, Hana. 2019. Praktický projektový manažment. Bratislava : Vysoká škola 
ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 274 s. ISBN 9788075984661. 
 
Recenzovaná publikácia je venovaná problematike projektového manažmentu s intenciou na 
techniky riadenia projektov, kompetencie projektového manažéra s apelom na vodcovstvo ako 
také. Ako autorka konštatuje, schopnosť realizovať projekty sa stáva jednou zo základných 
zručností 21. storočia. V súčasnej dobe sa hlavne nadnárodné korporátne spoločnosti uberajú 
riadením na projektovom prístupe s dislokáciou na riadenie programov, projektového 
portfólia, rizík projektu, kvality projektu a v neposlednom rade  na riadenie agilných 
projektov. Práve agilita sa stáva novým trendom aj v oblasti projektového manažmentu, čo 
recenzovaná publikácia dokumentuje. 
Pochopenie projektového manažmentu v plnej 
komplexnosti problematiky sa stáva 
nevyhnutným predpokladom na proaktívne 
riadenie nielen malých a stredných podnikov, ale 
aj veľkých korporácií s dôrazom na 
implementáciu metodík projektového riadenia. 
Recenzovaná publikácia je hodnotná práve 
svojim komplexným pohľadom na všetky 
aspekty projektového riadenia a tým sa stáva 
platformou vhodnou na ucelený pohľad na 
projektový manažment. Implementácia 
teoretických vedomostí je pretavená do 
konkrétnych prípadových štúdií a je praktickým 
sprievodcom v podnikovom manažmente. 
Nakoľko sa inovácie stávajú hybným 
mechanizmom industry 4.0, je nevyhnutná ich 
implementácia do podnikových mechanizmov, 
čo najefektívnejšie umožňuje práve aplikácia 
metód projektového riadenia. Autorka si 
naliehavosť potreby pochopenia všetkých 
procesov v projektovom manažmente od oblasti stakeholders, otvorenia projektu, jeho 
plánovania, cez rozsah a zdroje, až po náklady, riziká, samotnú realizáciu a následné 
ukončenie projektu plne uvedomuje a každej z oblastí dáva v publikácii potrebný rozsah.  

Publikácia je rozčlenená do sedemnástich na seba nadväzujúcich kapitol. Prvá kapitola 
pojednáva o projekte a projektovom manažmente, pričom sa nezaoberá len pojmológiou, ale 
na konkrétnych príkladoch definuje rozdiel  medzi projektom a procesmi, zaoberá sa fázami 
životného cyklu projektu  a metodológiou projektového manažmentu, pričom na konkrétnych 
príkladoch dôsledne vysvetľuje rozdiel medzi vodopádovým a agilným projektovým 
riadením, čo je nesmierne dôležitý moment pri vhodnom výbere metodiky potrebnej 
k naplneniu stanoveného projektového cieľa, ako autorka zdôrazňuje na konkrétnych 
príkladoch. Oblasť agility rozvádza nielen v prístupe projektového manažmentu, ale aj 
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z pohľadu agilnej firemnej kultúry, čo je v publikáciách zameraných na oblasť projektového 
riadenia výnimočné. Kapitolu uzatvárajú druhy a typy projektov, pričom na záver kapitoly 
okrem projektového trojimperatívu jasne a zrozumiteľne aplikuje teoretické poznatky 
v prípadovej štúdii. Položenými otázkami v závere prípadovej štúdie motivuje autorka čitateľa 
na zamyslenie sa nad problematikou projektového riadenia a praktickou aplikáciou získaných 
vedomostí v praxi. Druhá kapitola, pojednávajúca o histórii projektového manažmentu od 50-
tych rokoch minulého storočia až po súčasné trendy, je mimoriadna v pohľade na agilné 
riadenie projektov spolu s aspektom emočnej inteligencie, čo prináša nový a komplexný 
pohľad na potrebu manažérskych zručností. Tretia kapitola zaoberajúca sa zainteresovanými 
stranami pojednáva nielen o analýze zainteresovaných strán a ich vplyvu na externé a interné 
prostredie podniku, ale aj na efektívnu komunikáciu a komunikačný plán, ako dôležitú súčasť 
podporných mechanizmov v projektovom manažmente. V závere kapitoly nechýba prípadová 
štúdia s otázkami, ktoré čitatelia nabádajú k praktickému zostaveniu komunikačného plánu 
s apelom na záujmy, vplyv a schopnosti zainteresovaných strán. Kapitola štvrtá sa zaoberá 
tematikou samotného otvorenia projektu, pričom definuje metódu SPIN s ohľadom na 
stakeholdes hlavne v externom prostredí. Pro klientsky orientované projektové riadenie je 
podľa autorky jedným zo základných pilierov budúceho projektu, rovnako aj analýza SMART 
so zameraním sa na správnu definíciu cieľov projektu. Podkapitoly pojednávajúce 
o zakladajúcej listine projektu a logickom rámci projektu uzatvárajú celú tematiku a priamo 
nadväzujú na ďalšie dve kapitoly s tematikou plánovania projektu a projektového rozsahu, 
ktoré znova uzatvára konkrétna prípadová štúdia. Pomerne rozsiahla kapitola sedem 
zaoberajúca sa časovým plánovaním projektu je pre lepšie pochopenie problematiky 
obohatená mnohými obrázkami a konkrétnymi príkladmi. Nasledujúce kapitoly venované 
zdrojom a nákladom projektu prinášajú novú perspektívu, ako napríklad maticu 
zodpovednosti RACI a veľmi jasnú a zrozumiteľnú prípadovú štúdiu, ktorá čitateľovi dáva 
konkrétny príklad na správne a detailné vytvorenie rozpočtu projektu. Osobitnú kapitolu 
autorka venuje oblasti rizík v projekte, čím sa publikácia stáva vhodnou aj pre oblasť 
krízového manažmentu podniku. Je samozrejmosťou, že kapitolu uzatvára prípadová štúdia, 
kde autorka vhodnými otázkami dosiahla komplexnosť danej témy, pričom ju vhodne dopĺňa 
kapitola venujúca sa riadeniu zmien projektu. Osobitné kapitoly venujúce sa kvalite projektu, 
realizácii projektu a ukončeniu projektu sú okrem potrebných teoretických východísk veľmi 
logicky a vhodne doplnené o konkrétne príklady a prípadové štúdie. Veľmi sympatickou sa 
stáva podkapitola s názvom „Nezabudnúť poďakovať“ pri ukončení projektu.  

Osobitnú kapitolu autorka venovala téme projektového manažéra, kde rozdeľuje kompetencie 
do troch oblastí a to technické, osobné a vodcovské. Kapitola sa stáva vhodnou aj pre 
problematiku leadershipu, čo je významný medzník v pochopení pozície projektového 
manažéra a tvorí nový pohľad na homeostázu medzi odbornými a osobnostnými 
kompetenciami. Rovnako autorka implementovala dôležitosť sociálnych kompetencií aj do 
kapitoly venujúcej sa tematike projektového tímu. Veľmi prínosnou sú aj podkapitoly TEST 
MBTI a Belbinov test tímových rolí, ktoré prinášajú psychologický pohľad pri tvorbe 
realizačných tímov. Posledná kapitola sa venuje oblasti softvérovej podpory pri riadení 
projektov, čo spolu s prípadovou štúdiou s konkrétnymi ukážkami softvérových riešení 
prináša praktický a neoceniteľný prínos. Publikáciu uzatvára lexikón projektového 
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manažmentu, ktorý má pre čitateľa prínos hlavne v pochopení slovensko-anglickej 
terminológie a je ucelenou bodkou za komplexným pohľadom na projektový manažment. 

Na záver môžeme konštatovať, že recenzovaná publikácia je vynikajúcim učebným 
materiálom pre študentov vysokých škôl v sekundárnom a terciálnom vzdelávaní a je 
významným prínosom súčasnej ekonomickej a manažérskej literatúre. Autorke sa podarilo 
vniesť do publikácie svoje podnikateľské a pedagogické skúsenosti, pričom tematiku 
projektového manažmentu mimoriadne obohatila či už príkladmi alebo prípadovými štúdiami, 
ale hlavne novým postojom k profesii projektového manažéra, nakoľko vniesla do 
problematiky nový pohľad na potrebný leadership a potrebné nielen technokratické, ale aj 
emočné a osobnostné kompetencie. Publikácia je hlavne vďaka výborným prípadovým 
štúdiám a vhodne kladeným otázkam vhodná aj pre podnikateľov a projektových manažérov, 
nakoľko núti čitateľa k zamysleniu sa nad danou problematikou. 
 
 
 
 
 
 

Ing. et Ing. Zuzana Tešovičová, MBA  
Autorka študuje doktorandský študijný program na Vysokej škole ekonómie a manažmentu 
v Bratislave a vo svojej výskumnej činnosti sa venuje prioritne spoločenskej zodpovednosti 
podnikov s akcentom na strategickú filantropiu. V súčasnej dobe tiež vyučuje na Vysokej 
škole ekonómie a manažmentu v Bratislave predmet Organizačná kultúra. 


