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Řízení projektu – cyklus 
 

Cíle 
Absolventi kurzu: 

▪ uvědomí si podstatu, význam a přínosy projektového řízení, 
▪ budou schopni specifikovat, co je účelné vědět v okamžiku iniciace 

projektu a přesně definovat jeho cíle, 
▪ naučí se ověřené postupy plánování projektových prací, včetně 

časového rozvrhu, alokace zdrojů a rozpočtování,  
▪ budou schopni zpracovat dokumentaci plánu projektu, 
▪ naučí se optimalizovat časové posloupnosti jednotlivých činností 

a kritickou cestu,  
▪ budou schopni používat metodologii řízení rizik, která jim umožní 

identifikovat rizika jejich projektu, a tím i omezit účinky jednotlivých 
rizik, 

▪ seznámí se s tím, jak systematicky rizika analyzovat a ošetřit jejich 
vliv na projekty po celý jejich životní cyklus, 

▪ budou schopni minimalizovat projektová rizika, řídit a monitorovat 
komplexní rozpočty,  

▪ naučí se, jak implementovat do projektů nezbytné změny,  
▪ naučí se nastavit optimální časové rozvržení úkolů při zachování 

flexibility rozhodování,  
▪ budou schopni zajistit efektivní kontinuální informovanost v rámci 

funkčního projektového týmu, 
▪ pochopí, jak fungují agile & lean principy a proč agilní metody 

fungují. 
 

Určeno 

Pracovníkům, kteří působí na pozici manažera projektu nebo se na tuto 
pozici připravují, členům projektových týmů, manažerům a pracovníkům 
odpovědným za organizování větších komplexních akcí/projektů. 
 

Obsah 
Projektové řízení I – Nástroje a metody plánování projektu 

▪ projektové řízení – jaký přístup k řízení projektů je vlastně ten 
„správný“?, 

▪ projektové řízení – s jakými problémy se v řízení projektů v praxi 
setkáváte, 

▪ životní cyklus projektu, organizace projektu, 
▪ formulace zadání a cílů projektu jako klíčový faktor úspěchu, 
▪ plánování projektu (definice předmětu projektu, časový rozvrh 

projektu, plánování a alokace zdrojů, rozpočet projektu), 
▪ klíčové principy realizace projektu – zahájení realizace projektu. 

Projektové řízení II – nástroje a techniky řízení projektu 
▪ koordinace projektu a řízení informací, 
▪ řízení rizik projektu,  
▪ řízení změn při realizaci projektu,  
▪ řízení kvality projektu (nástroje kvality aplikovatelné v projektech), 
▪ řízení nákladů projektu (kontrola podle rozpočtu projektu a predikce 

nákladů, vztah řízení nákladů a finančního řízení projektu), 
▪ uzavření projektu. 

Řízení rizik v projektu 
▪ obecné přístupy ke stanovení rizik,  
▪ proces vytvoření plánu řízení rizik projektu,  
▪ aplikace vybraných nástrojů analýzy rizik, řízení dokumentace rizik. 

Agilní projektové řízení – SCRUM 
▪ filozofie a principy agilního projektového řízení, 
▪ SCRUM – základní pojmy, praktiky, role, události, dokumenty, 
▪ fáze průběhu projektu v agilně řízených projektech, 
▪ příprava a plánování projektu, předmět a rozsah projektu, cena a 

termín plnění, 
▪ řešení a realizace projektu – metody a nástroje práce samo-

organizujícího se týmu, týmová pravidla a jejich nastavení, 
▪ ukončení agilně řízeného projektu. 

 

 

 
Způsob ověření znalostí 
Závěrečný pohovor 
 

Termín Místo 
Variabilní 
symbol 

3.–4. 5. + 23.–24. 5. +                        
+ 16. 5. + 6. 6. 2017 

Praha 170407 

4.–5. 10. +                                      
+ 25.–26. 10. +                              
+ 7. 11. + 14. 11. 2017 

Praha 170408 

 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–16.40 hod. 

 

Cena a rozsah 

23 100 Kč (bez DPH), 27 951 Kč (včetně 21 % DPH) 
 
6 dnů 
 
Rozsah výuky: 40 hodin 
Rozsah zkoušky: 0,5 hodiny 
 
 

 


