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Kľúčový rozdiel medzi issues a rizikami
je v tom, že riziko je niečo, čo môže, ale
nemusí nastať, kým issue už nastal.

Issue môže mať dosah na ktorýkoľvek z aspek-
tov výkonnosti projektu, teda na čas, rozsah,
kvalitu, náklady, riziko či prínosy. Tento článok
opisuje a porovnáva v praxi najčastejšie použí-
vané prístupy k riadeniu issues:
 „heroické“ riadenie
 prístupy podľa najpoužívanejších štandardov

projektového riadenia PRINCE2®, PMI® a
IPMA®

a v závere stručne odporúča, ako riadiť issues v
IT (a iných) projektoch v praxi. 

„Heroický“ prístup
O tomto v praxi občas používanom  „tiežprí-
stupe“ sme už písali v predošlých častiach. Zna-
mená, že ak sa issues vôbec riešia, deje sa tak
náhodne, neplánovane, „pocitovo“. Neexistuje
definovaný proces riadenia issues, nie sú sta-
novené roly a zodpovednosti či rozhodovacie
kompetencie alebo sa dohadujú ad hoc, doku-
mentácia issues a ich riešenie je nesystematické
a často neúplné, ak vôbec existuje.

Keďže issue je z definície niečo neplánované,
čo musíme riešiť, inak to bude mať dosah na náš
projekt, heroický prístup k ich riadeniu môže
veľmi ľahko viesť (a v praxi často vedie) k tomu,
že projektové riadenie sa zvrháva na hasenie po-
žiarov a hádky o tom, čo je čia chyba, a takto ria-
dený projekt sa nezriedka končí neúspechom.

Preto je vhodnejšie aj pri riadení issues zvoliť
metodický prístup namiesto heroického. Naj-

rozšírenejšími štandardmi projektového riade-
nia, ktoré takýto prístup ponúkajú, sú PRI-
NCE2,  PMI a v náznakoch aj IPMA.

Prístup PRINCE21

Ako už spomenuté v predošlých častiach tohto
voľného seriálu, PRINCE2 je celosvetovo prav-
depodobne najrozšírenejšia metóda riadenia
projektov. Riadenie issues pokrýva najmä jej
téma Zmena, ako aj procesy Riadenie etapy
(Controlling a Stage) a Strategické riadenie
projektu (Directing a Project).

PRINCE2 kladie dôraz na systematický prí-
stup k riadeniu issues. V téme Zmena definuje
päťkrokovú procedúru ich riadenia:

1. Zachyťte daný issue a ur-
čite jeho typ (požiadavka

na zmenu, odchýlka od
špecifikácie alebo pro-
blém/obava)
2. Vyhodnoťte dosah
daného issue na pro-

jekt, jeho ciele a zdôvod-
nenie (business case)

3. Navrhnite možné riešenie či riešenia
4. Rozhodnite, ktoré riešenie zvoliť
5. Implementujte schválené riešenie, vyko-

najte potrebné nápravné opatrenia

Celá procedúra je graficky znázornená na ob-
rázku 1. Za riadenie issues na projekte, a teda
aj za riadenie tejto procedúry zodpovedá pro-
jektový manažér. Vzniesť issue môže ktorýkoľ-
vek účastník projektu. Projektový manažér,
pochopiteľne, musí pri vyhodnocovaní issues,
navrhovaní riešenia a riadení implementácie
zvolených riešení spolupracovať s ostatnými
členmi riadiaceho tímu projektu a podľa po-
treby i s jeho ďalšími účastníkmi.

O tom, ktoré z navrhnutých riešení zvoliť, roz-
hoduje buď projektový výbor, alebo v jeho mene
autorita pre zmenu (change authority). „Manti-
nely“, v ktorých má právo o riešení issues rozho-
dovať autorita pre zmenu, jej určuje projektový
výbor. Autorita pre zmenu teda plní funkciu
„filtra“ odbremeňujúceho projektový výbor od
rozhodovania o menej závažných issues.

Z procesného hľadiska v ponímaní PRINCE2
pokrýva kroky 1 – 3 a 5 proces Riadenie etapy,
vedený projektovým manažérom. Krok 4 po-
krýva proces Strategické riadenie projektu, ve-
dený projektovým výborom, konkrétne jeho
aktivita „poskytovania usmernenia ad hoc“
(give ad hoc direction).

Hlavnými riadiacimi produktmi (doku-
mentmi) používanými pri riadení issues sú v
ponímaní PRINCE2 najmä:
 Stratégia riadenia konfigurácie – o. i. defi-

nuje procedúru riadenia issues a zmien, roly
a zodpovednosti.

 Register issues – tabuľka, resp. databáza, do
ktorej projektový manažér (prípadne v jeho
mene podpora projektu) zachytáva všetky is-
sues riešené formálne, informácie o ich zá-
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V predošlých častiach tohto voľného seriálu o riadení (nielen)
IT projektov sme už hovorili o. i. o manažmente rizík a kvality.
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» Obr. 1: Procedúra riadenia issues a zmien podľa PRINCE2 
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važnosti, priorite, stave riešenia atď.
 Správa o issue – podrobnejšia správa o jed-

nom konkrétnom issue, spracúvaná projek-
tovým manažérom pre autoritu pre zmenu
alebo projektový výbor, obyčajne v situácii,
keď projektový manažér potrebuje poradiť s
riešením issue alebo žiada o rozhodnutie,
akým spôsobom daný issue riešiť.

 Správa o stave projektu – pravidelná správa
projektového manažéra pre projektový výbor,
zhŕňajúca stav najvýznamnejších aktuálnych
issues.

Nástroje a techniky, ktoré možno použiť pri
riadení issues PRINCE2 vyčleňuje z rozsahu
tejto metodiky. Preto sa aj v tejto oblasti dopĺňa
so štandardom PMI, ktorý vybrané nástroje a
techniky použiteľné na riadenie issues opisuje.

Prístup podľa štandardov Project 
Management Institute – PMI
Je kompatibilný s prístupom PRINCE2. Opi-
suje ho primárne v PMI PMBOK Guide, kon-
krétne sa naň sústreďuje proces „vykonávania

integrovaného riadenia zmien“ (Perform inte-
grated change control).

Opisuje vybrané aktivity riadenia zmien i ria-
denia konfigurácie, ktoré dáva obdobne ako
PRINCE2 do úzkeho vzájomného súvisu –
každá schválená zmena sa musí premietnuť v
riadení konfigurácie a naopak, riadenie konfi-
gurácie pomáha vyhodnocovať dosah jednotli-
vých issues a zmien.

PMI PMBOK Guide odporúča a rámcovo
opisuje aj základné nástroje i techniky riadenia
issues a zmien, resp. v terminológii PMI inte-
grovaného riadenia zmien. Konkrétne spomína
odborný úsudok (expert judgement), stretnutia
a nástroje riadenia zmien.

Zodpovednosť za riadenie procesu integrova-
ného riadenia zmien nesie podľa štandardu
PMI projektový manažér, pričom tento proces
prechádza celým životným cyklom projektu.
Hlavnými riadiacimi produktmi (dokumentmi)
používanými pri riadení issues a zmien sú v po-
nímaní PMI hlavne:
 Plán riadenia projektu, z neho najmä plán

riadenia rozsahu, „baseline“ rozsahu a plán

riadenia zmien (plniaci obdobnú funkciu ako
stratégia riadenia konfigurácie v PRINCE2)

 Správy o výkonoch práce, plniace obdobnú
funkciu ako správy o stave projektu v PRI-
NCE2.

Prístup podľa štandardu International
Project Management Association – IPMA
Hlavný štandard IPMA – ICB nehovorí o ria-
dení issues, ale o riešení problémov a o zme-
nách. Oboje zaraďuje medzi technické
kompetencie odborníka na projektové riadenie.
Pokrýva ich však len veľmi stručne, venuje im
iba necelé tri strany.

Ako na to v praxi?
Zo skúseností odporúčam pri riadení issues v
projektoch kombinovať metodický rámec po-
skytnutý PRINCE2 s nástrojmi a technikami
opísanými v PMI a podľa potreby aj ďalšími.
Samozrejme, to všetko s použitím zdravého
úsudku tak, aby bolo vynaložené úsilie adek-
vátne veľkosti, zložitosti i prostrediu vašich
projektov a aby ste vy riadili issues, nie tie vás.
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