Kategória školenia Kurzy Project, projektové riadenie obsahuje
kurzy:
Project 1 - základy
Kurz MS Project je určený všetkým užívateľom, ktorí potrebujú plánovať projekty, sledovať ich plnenie,
vyťaženosť osôb, plnenie finančného plánu.

TEORETICKÝ ÚVOD DO PROJECT MANAGAMENTU
SIEŤOVÁ
ANALÝZA
metóda CPM, PERT, MPM
výpočet termínov v sieťovom grafe
výpočet grafu a pravdepodobnostná analýza metódou PERT
úsečkové diagramy - druhy a spôsoby usporiadania, výpočet trvania, diagramy zamestnanosti.

PROJEKTOVÉ
RIADENIE
klasické a projektové riadenie
charakteristika projektového riadenia
proces riadenia projektu, časti projektového riadenia

PROJEKTOVÉ PLÁNOVANIE
organizácia projektového kolektívu, analýza projektu
projektové ciele, metóda logického rámca
optimalizácia riešenia projektových problémov
obsah procesu, kontrola plnenia termínov

OVLÁDANIE MS PROJECT
menu a nástrojové lišty, používanie ľavého a pravého tlačidla myši, zmena údajov, prispôsobenie default
hodnôt - globálne hodnoty (GLOBAL.MPT) alebo spojené s projektovým súborom.

POLIA
A ZOBRAZENIA
polia - úlohové, zdrojové a priradenia (polia závislé od času alebo nezávislé), podľa typu údajov, podľa
spôsobu zadávania
typy zobrazení - grafické, tabuľkové typu sheet, tabuľkovo-grafické (tabuľka typu table)
formuláre, zákaznícke formuláre
úlohy, definícia, míľniky, jednoduché, periodické a sumárne úlohy, trvanie úlohy v závislosti od jej typu
(pevné, zdrojovo orientované, effort driven)

VYTVORENIE ROZVRHU - PROJEKTU
jednoduchý rozvrh, informácie o projekte „Informácie o projekte - Project Information“, všeobecné informácie
o rozvrhu, kalendáre - vytvorenie vlastného kalendára.

ZADÁVANIE ÚLOH DO ROZVRHU
vytváranie rozvrhu v tabuľke Zadávání Entry
zadanie trvania úloh
periodické úlohy (Recurring Task).

NADVÄZNOSTI MEDZI ÚLOHAMI
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predchádzajúca a nasledujúca úloha
4 druhy nadväzností, prekrytie a oneskorenie úloh, vytváranie nadväzností, zmena typu nadväznosti
sumárne úlohy, projektová sumárna úloha, kódy WBS.

ANALÝZA VYTVORENÉHO ROZVRHU
nadväznosti úloh, nájdenie kritickej cesty, nekritické úlohy - časové rezervy, vyšetrenie typov obmedzení.

ZDIEĽANIE ZDROJOV - SHARE RESOURCES
vytvorenie resource pool, resource information
vytvorenie resource sharing, priradenie zdrojov k úlohám, možnosti presnejšieho priraďovania zdrojov
zdrojové náklady, náklady na úlohu a projekt

ZADÁVANIE ZDROJOV DO PROJEKTU
typy úloh, fixed-duration task, fixed-unit task, fixed-work task
možnosti detailného priraďovania zdrojov na úlohy. resource leveling.

ANALÝZA PRIRADENIA ZDROJOV
analýza priradenia zdrojov
možnosti zistenia prekročenia kapacít zdroja
stratégie pre odstránenie prekročenie kapacít zdrojov

PRISPÔSOBOVANIE ZOBRAZENÍ
A TABULIEK

VYKONÁVANIE NAPLÁNOVANÉHO ROZVRHU - USKUTOČNENIE PROJEKTU
diskusia
záver
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Project 2 - pokročilý
Kurz Project pokročilý je určený všetkým užívateľom, ktorí potrebujú využívať pokročilé možnosti
programu, spoluprácu v pracovnej skupine. Druhý deň je po dohode možné využiť aj na riešenie
špecifických problémov podľa potrieb účastníkov školenia.

Zopakovanie základov MS Project na príklade
zadávanie úloh
väzby medzi úlohami
zdroje a ich priradenie k úlohám
spôsob plánovania projektu
práca s obmedzeniami k úlohám
práca s kalendárom

Sledovanie a vyhodnotenie projektu
práca so smerným planom projektu
sledovací ganttov diagram
sledovací ganttov diagram s viacerými smernými plánmi
ukazovateľ priebehu v ganttovom diagrame
sledovanie uskutočnených hodín a minutých nákladov
tabuľka vytvorenej hodnoty
delenia úloh

Analýza, export a tlač údajov
nastavenia tlačových výstupov
prehľad vstavaných tlačových zostáv prebiehajúcich projektov
možnosti časovej analýzy v Exceli
export a import dát s MS Excel
diskusia
záver
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Projektový manažment
Kurz je určený všetkým osobám, ktoré majú cieľ získať prehľad alebo rozšíriť si kvalifikáciu v oblasti
projektového riadenia. Cieľom je získať prehľad o metódach, prostriedkoch, úlohách riadenia a organizácie
pri realizácii projektov.
Základy projektového riadenia
Štandardy a pravidlá projektového riadenia
Organizácia projektového tímu
Fázy riadenia projektov a projektová dokumentácia
Harmonogram projektu
Plánovanie nákladov a rizík projektu
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LEAN MANAGEMENT – prvé praktické kroky
Kurz je určený všetkým, ktorí sa rozhodli, alebo stoja pred výzvou zaviesť vo svojej organizácií princípy
LEAN MANAŽMENTU, potrebujú sa dozvedieť o čo vlastne ide, alebo všeobecne hľadajú prístupy ako
zefektívniť svoju prácu. LEAN MANAŽMENT nie je jediný spôsob ako vybudovať perspektívnu prosperujúcu
organizáciu, nie je jednoduchý a často býva v rozpore s kultúrnym vnímaním pracovnej reality v našich
podmienkach. Čo sa mu však nedá uprieť je jeho logika, funkčnosť a inšpiratívny potenciál. Jednoducho, aj
keby ste hneď neuspeli, pomôže vám vnímať vašu organizáciu novou optikou, objavíte rezervy i cesty, kam
sa pohnúť ďalej. Tento kurz nie je platformou pre konzultovanie úzkeho, konkrétneho aplikovania LEAN
MANAŽMENTU v organizácii, ktorá má postupy predpísané organizačnou jednotkou vyššieho stupňa a musí
sa im podriadiť. Nie je ani platformou diskusií pre pokročilých praktikov, ktorí chcú riešiť špecializované
úlohy spojené s riadením LEAN MANAŽMENTU. Lektor preberie a rozdiskutuje v jednotlivých bodoch osnovy
kurzu všetko potrebné, aby ste získali prehľad: O čo ide? Kde ste dnes? Kde môžete byť zajtra? Ako na to?
Čo môže spôsobovať problémy? Ako sa s nimi vysporiadate? Ako začať?

Obsah vzdelávania
Základné pojmy
Ako na tom sme? Čo môžeme?
KAIZEN u nás, KAIZEN v nás
Analytické nástroje LEAN MANAŽMENTU
Aplikačné nástroje LEAN MANAŽMENTU
Nástroje na meranie a monitorovanie efektivity v LEAN MANAŽMENTE
Čo sú primárne podmienky úspechu?
Čo urobíme zajtra, čo pozajtra? Čo urobím ja sám?
Vztýčte vlajku!
Komunikujte, komunikujte, komunikujte.
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Lean Six Sigma – Yellow Belt (procesný manažment)
Predstaviť základné pojmy a definície procesného riadenia. Stanovenie rozdielov medzi funkčným a
procesným riadením. Vysvetliť zásady uplatňovania procesného riadenia z pohľadu psychológie práce.
Poskytnúť základné nástroje na problémy prechodu z funkčného riadenia k procesnému. Úloha
personálneho oddelenia a psychológa v procesnom riadení.
Definícia základných pojmov procesného riadenia
Vývoj prístupov k procesnému riadeniu
Výhody procesného riadenia pre organizáciu
Priebežné zlepšovanie procesov
Prepojenie personálneho riadenia s procesným riadením
Organizačná mapa procesov
Riadenie zákazníckych požiadaviek a spokojnosti zákazníka prostredníctvom procesov
Uplatňovanie filozofie Lean a Kaizen pri riadení organizácie
Optimalizácia a jej vnímanie zo strany zamestnancov
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Business analýza
Často jednou z najhlavnejších príčin zlyhania IT projektov je nízka úroveň špecifikácie požiadaviek. Podľa
projektových štatistík až 56 % chýb v projektoch má pôvod vo fáze definovania požiadaviek a dokončené
projekty ponúkajú len 52 % navrhovanej funkcionality. Aj preto dnes správne porozumieť roli business
analytika je veľmi dôležité a žiadané. Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť so základmi
business analýzy a funkciami, príspevkami a vplyvom business analytika v organizácii. Na tomto kurze sa
zoznámite s procesom business analýzy aplikovaného v rámci projektov, ako aj jeho pred-projektovými
aktivitami. Dozviete sa, ako business analytik podporuje projekt počas jeho celého životného cyklu.
Absolventi kurzu budú detailne rozumieť charakteristike role business analytika a jednotlivým
komponentom, ktoré tvoria profesiu business analýzy. Začínajúci analytici získajú robustný pracovný
slovník, ktorý im poskytne efektívnu komunikáciu na projektoch.

Úvod do Kurzu Business analýzy
Úvod do kurzu
Čo je business analýza
Aké problémy rieši?
Aktivity business analýzy

Rola business analytika
Aká je rola business analytika?
Výstupy (deliverables) business analýzy
Kariérna cesta business analytika (BA)

Stakeholders
Prehľad stakeholders
Projektový manažér (PM), PM rola vs BA rola
Developer, Tester a iné role

Životné cykly
Prehľad životných cyklov
PLC a SDLC
Vodopádový (Waterfall) cyklus, iteratívny SDLC
Agile SDLC
Produktový životný cyklus
Requirements životný cyklus a iné

Strategická analýza a zmena
Čo je strategická analýza?
Prvky strategickej analýzy
Identifikácia stakeholers a business potrieb

Porozumenie a definovanie rozsahu riešenia (solution scope)
Čo je rozsah riešenia (solution scope)?
Project scope vs product scope (rozsah projektu vs rozsah produktu)
Čo je „problem statement“?
Techniky ako určiť scope (rozsah)

Porozumenie požiadavkám (Requirements)
Definovať termín požiadavky
Porozumieť typom požiadaviek
Zobrazenie requirements procesu
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Požiadavky vs špecifikácie a business pravidlá (rules)

Plánovanie a zisťovanie (Eliciting) požiadaviek
The Requirements Work Plan (RWP)
Komponenty RWP
Identifikácia dobrých otázok pre elicitation
Aktívne počúvanie
Kategórie a typy elicitation techník

Analyzovanie a dokumentovanie požiadaviek
Porozumenie requirements analýze
BRD dokument - The Business Requirements Document (BRD)
The BRD vs. špecifikácia funkčných požiadaviek
Komponenty BRD
Cieľ „packaging requirements“

Zisťovanie (Elicitation) a modelovanie procesov
Prečo sa vytvárajú modely?
Ciele modelovania
Čo je process manažment?
Porozumenie procesnému modelovaniu
Modelovanie pomocou BPMN
AS-IS vs. TO-BE modelovanie
BPMN subclasses
BPMN simple structure
Prototyping Business Process Modeling case study

Verifikovanie a validovanie požiadaviek
Rozdiel medzi validáciou (validation) a verifikáciou (verification)
Charakteristika dobrých požiadaviek
Riziká spojené s požiadavkami
Typy testovacích prístupov
Vytvorenie testovacieho plánu
Requirements traceability matrix
Verifikované a validované požiadavky (Verified and validated requirements)

Ďalšie témy a prostriedky
Jednotlivé tematické bloky sú doplnené praktickými cvičeniami a prípadovými štúdiami
Osnova kurzu môže byť čiastočne upravená podľa praktických potrieb účastníkov kurzu
Poskytnutie praktických informácií a pomôcok pri aplikovaní business analýzy (check listy, vzorové formuláre,
užitočné linky a iné nástroje)
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Riadenie výkonnosti – efektívne reporty a dashboardy (Ako správne zobrazovať
dáta?)
Zoznámiť sa s teoretickými princípmi grafickej komunikácie informácií a praktickým využitím kognitívnej
psychológie pri riadení výkonu zamestnancov. Poskytnúť vysvetlenie a rozbor rozloženia informácií v
internej pracovnej komunikácii a komunikácii so zákazníkmi. Praktickým spôsobom naučiť tvorbu
štatistických reportov, dashboardov a iných vhodných grafických prvkov pre rôzne typy informácií pre
užívateľov informácií.
Kognitívna psychológia v pracovnom prostredí
Efektivita pracoviska a vizuálne pomôcky jej podpory
Princípy návrhu grafického vzhľadu reportov a dashboardov
Aplikácia základných poznatkov kognitívnej psychológie v Business Intelligence, reportingu a analýze dát pre
interných a externých zákazníkov
Zásady výberu vhodných komponentov pre zobrazovanie dát a design zobrazovania s aspektom kognitívnej
psychológie
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