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podstata projektového managementu

 Definice úspěšnosti projektů na 

základě plnění podmínek
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Iniciace

Plánování

SledováníŘízení

Ukončení

Životní cyklus projektu

 Proces realizace projektu

 Standardizovaná cesta pro všechny 

projekty



Zhodnocení záměru

 Vymezte cíl (co?), účel (proč?) a vizi (jak?).

 Definovat neznamená specifikovat.

 Stanovujte měřitelné cíle.

 Shodněte se na zdrojích dat.

 Sestavte seznam rizik projektu (projekt vs. 
proces).

Validace záměru

 Pracujte pouze na schválených projektech.

 Bez vůle řídicích pracovníků nevyplouvejte.



Popis projektu Metrika Zdroj dat Riziko 

Vize Jak se pozná dosažení vize? 
Odkud se tým dozví 

o naplnění vize? 
Existují komplikace? 

Účel Jak se zjistí dosažení účelu? Odkud se pozná splnění účelu? Existují problémy? 

Cíl Co znamená dosažení cíle? 
Odkud se zjistí

dosažení cíle? 
Existují omezení? 

Klíčové úkoly Kdo za ně zodpovídá? Odhad rozpočtu Poznámky 



Příprava plánu

 Plán je model a ten je ze své podstaty 
nepřesný.

 Plán je podklad pro řízení.

 Plán je zdrojem informací pro podílníky.

 Čím nejistější projekt tím více milníků.

Plánování a tým

 Zapojte své lidi do plánování projektu (Zlaté 
pravidlo plánování).

 Pozor na lidský faktor (Studentský syndrom, 
Parkinsonův zákon).





Směrný plán projektu

 Srovnávaní základna pro vyhodnocení 
aktuálního stavu projektu

 Finální verze plánu „podepsaná“ 
zadavatelem.

 Směrný plán měňte pouze se souhlasem 
zadavatele.

Aktualizace stavu

 Závislost na disciplíně členů týmu

 Přesnost – objektivita aktualizací.

 Rychlost – automatizace sběru aktualizací.





Řízení projektu

 Kritická cesta projektu umožní efektivní řízení 
času.

 Kontrolní dny a průběžné akceptace omezí 
dohadování.

 Nezapomeňte na motivaci týmu (projekt = 
riziko).

Řízení změn

 Změny jsou nedílnou a přirozenou součástí 
projektu.

 Změnová řízení jsou vždy minimálně 
bilaterální.



Zkrácení kritické cesty

Úprava 

prodlev

Úprava 

vzájemných 

závislostí

Zkrácení kritického úkolu

Navýšení 

pracovního 

času/den 

(přesčas)

Dodatečný 

zdroj

Efektivnější 

zdroj
Motivace



Standardní ukončení

• Dokumentujte produkt a proces projektu.

• Znalostní databáze je klíčovým zdrojem pro 
zlepšování sebe sama.

• Aktualizace projektové metodiky je závislá na 
znalostní databázi.

Nestandardní ukončení

• Motivace lidí na problematickém projektu je 
na bodu mrazu.

• Zastavení projektu může mít pozitivní 
následky.
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Iniciační fáze je zbytečná

 Iniciace bere čas a energii.

 Projekt se stejně musí realizovat, tak nač 
ztrácet čas.

Cíle jsou definovány vágně

 Definované cíle jsou přece všem jasné!

 Však si to upřesníme později…

Projekty není třeba schvalovat

 Projekt je přece jasný, proč do toho tahat 
vedení?

 Všechny projekty jsou maximálně prioritní.





Nesprávný přístup k plánování

 Plán se dělá proto aby byl.

 Hlavně to mít rychle za sebou.

Neadekvátně použité nástroje

 Možnosti Excelu jsou pro sestavení plánu 
dostatečné.

 MS Project je zbytečně složitý nástroj.

Nepotvrzené alokace zdrojů

 Zdroje si svůj čas zorganizují sami.

 Na zdrojích jsme s jejich vlastníky dohodnuti.





Neobjektivní hodnocení stavu projektu

 Plán obsahuje dlouhé úkoly.

 Členové týmu si rádi zapřehánějí.

Časově náročná administrativa

 Sběr odvedené práce přes týmové porady.

 Reporty stavu projektů jsou sestavovány 
ručně.

Problémy se vynořují na poslední chvíli

 Projektoví manažeři hodnotí projekt jako 
celek subjektivně.

 Náročná práce se odkládá na konec.





Nadhodnocování nástrojů

 Projektový manažer je administrátor projektu.

 Specializovaný software umí rozhodnout 
za projektového manažera.

Konflikty související se zdroji

 Neustále na nás prší nové projekty.

 Linioví vedoucí nám berou zdroje za 
pochodu.

Opomíjení akceptací

 Zadavatel není schopen akceptovat dílčí 
výstupy.

 Zadavatel nemá na kontrolní dny čas.





Vynechání znalostní databáze

 Na aktualizaci není čas.

 Nedělá to nikdo, tak proč já?

Opomenutí motivace týmu

 Perspektiva další práce

Neschopnost zastavit špatný projekt

 Už jsme do toho tolik investovali…

 Musíme to dotáhnout za každou cenu.



PRAXE: 
 obstaráme si větší bič

 vyměníme jezdce

 říkáme: "Vždyť ten kůň vždycky jezdil."

 založíme pracovní skupinu pro analýzu koně

 navštívíme jiná místa, jak se tam jezdí na mrtvých koních

 zvýšíme standard kvality pro jízdu na mrtvém koni

 vytvoříme task force pro oživení mrtvého koně

 vypracujeme srovnávací přehledy různě mrtvých koní

 upravíme kritéria, podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý

 zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni

 zapřáhneme pár mrtvých koní k sobě, aby se jim lépe táhlo

 prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se 

na něm ještě nedalo chvilku jezdit

 po poradě s veterinářem zakoupíme něco drahého, po čem 

bude mrtvý kůň běžet rychleji

 vypracujeme studii, abychom zjistili, zda pro tento problém 

existují levnější poradci

 nasedneme na svého starého slabého osla a zamaskujeme 

ho mrtvým koněm

 nařídíme přesčasy a nosíme mrtvého koně sami

 restrukturalizujeme stáj a zdvojnásobíme příděly krmení

 prohlásíme, že mrtvý kůň byl už od samého počátku naším 

cílem

 povýšíme jezdce, pak si sedneme a počkáme, až se kůň sám 

zvedne

 budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli

TEORIE: Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!





1. Při definici cílů budu SMART.

2. Nemohu dělat věci správně, primárně musím 
dělat správné věci.

3. Šetřit musím na správných místech.

4. IT podporu projektů musím důkladně zvážit.

5. Plán projektu musí být za všech okolností 
transparentní.

6. Připravím projektový plán tak, abych mohl 
především řídit.

7. Mým primárním posláním je řídit dosažení cíle.

8. Změny řídím s ohledem na závislosti 
trojimperativu.

9. Čím více lidí budu mít na své straně, tím lépe.

10. Nebudu jezdit na mrtvém koni, raději sesednu.



1. Čas strávený hledáním paměti (kdo co chtěl).

2. Náklady utopené do neschválených projektů.

3. Čas investovaný do přesvědčování zadavatele 
a dalších podílníků (co je vlastně cílem).

4. Čas spotřebovaný na aktualizaci plánu.

5. Čas a peníze strávené vysvětlováním plánu 
podílníkům.

6. Čas strávený přeplánováváním projektu (opravy 
chyb).

7. Čas dedikovaný na rutinní sběr informací (např. 
aktualizace práce).

8. Čas a peníze spotřebované na neplacené 
předělávky projektu.

9. Čas a peníze potřebné ke změně postojů 
opomenutých podílníků.

10. Čas a peníze investované do nesmyslů.





Iniciace

 Založení projektu dle šablony EPT.

 Schválení projektu pomocí elektronického 
workflow.

 Rozhodování o nových projektech 
prostřednictvím Portfolio analýzy.

Plánování

 Manuální plánování projektu ala Excel.

 Alokace zdrojů ze sdíleného fondu.

 Pokročilé plánování (vazby, milníky, konečné 
termíny).





Sledování

 Ukládání směrného plánu

 Různé metody vykazování práce

Řízení

 Manažerské reporty projektů

 Manažerské reporty zdrojů

 Manažerské reporty portfolia





Řízení podílníků

 Seznam podílníků a matice vlivů

 Týmová spolupráce a komunikace

 Řízení rizik a změn








