
Pracovníci v různých pozicích v dnešní době 
nenápadně přechází do role neoficiálních 
projektových manažerů. Přitom kombinace 
různých faktorů – nejasně definované 
požadované výstupy, nepředvídané změny  
a zvětšování rozsahu projektu, chybějící formální 
proškolení nebo absence procesu – zvyšují 
pravděpodobnost neúspěchu projektu. Pro 
organizaci to pak znamená ztrátu času, peněz 
a motivace zaměstnanců k dalším projektům. 

Tento jedno- nebo dvoudenní seminář pomůže 
účastníkům důsledně dotahovat především 
menší a středně velké projekty do úspěšného 
konce. Naučí je uplatňovat strukturovaný proces 
a vybudovat si neformální autoritu.

Lidé + proces = úspěch

Pro úspěšné zvládnutí projektu nestačí jen sestavit plán a koordinovat jeho plnění. V dnešní době hrají 
zásadní roli skvělé komunikační schopnosti a autorita neformálního projektového manažera - lídra, který členy 
týmu inspiruje, aby sami přispěli k úspěchu projektu.

Téměř každý dnes řídí projekty, i když to nemá v názvu své pozice

LIDÉ PROCES ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ 
PROJEKTU

pro neoficiální projektové manažery
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Robert SchubertSpecialista oddělení legislativy

Úvěrový analytik

Jsme tu, když nás potřebujete
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VYJASŇUJTE
OČEKÁVÁNÍ SLEDOVÁNÍ A KONTROLA

VSTUP ZAHÁJENÍ VÝSTUP

PLÁNOVÁNÍ

REALIZACE

UZAVŘENÍ



Seminář Základy úspěšného řízení projektů pro neoficiální projektové manažery nabízí nezbytný způsob myšlení, 
dovednosti a nástroje, které zajistí důsledné dotažení projektů do zdárného konce. Seminář doporučujeme pořádat 
ve formě dvoudenního workshopu, během nějž účastníci pracují na konkrétních projektech, které budou následně 
realizovat. Pro zvýšení dopadů do praxe je seminář zasazen do pětitýdenního časového rámce.

Struktura semináře vychází z procesu řízení projektů, který zahrnuje pět fází: zahájení, plánování, realizaci, sledování 
a kontrolu, a nakonec uzavření. 

Na semináři si účastníci osvojí tyto dovednosti:

MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY

• Účastnický manuál

• Pracovní karty

• Přístup na webovou stránku s nástroji 
pro využití v praxi

V případě zájmu o více informací nebo o nezávaznou prezentaci programu Základy úspěšného řízení projektů pro 
neoficiální projektové manažery nás kontaktujte na telefonním čísle +420 261 099 310.

Společnost FranklinCovey je certifikovaným dodavatelem vzdělávacích programů Institutu řízení 
projektů PMI (Project Management Institute), největšího profesního sdružení projektového řízení. 
Program Základy úspěšného řízení projektů splňuje požadavky na vzdělávání v oblasti řízení 
projektů pro certifikace PMI a zároveň nabízí osvědčené přístupy FranklinCovey.

ZÁKLADY

• dosahovat úspěchu projektů díky 
řízení procesů a vedení lidí

• uplatňovat čtyři klíčová chování, která  
členy týmu inspirují k maximálnímu 
nasazení

ZAHÁJENÍ

• identifikovat zainteresované strany 
projektu 

• určit jasné a měřitelné výstupy projektu

• správně definovat rozsah projektu

PLÁNOVÁNÍ

• identifikovat možná rizika projektu 
a stanovit strategii řízení rizik

• vypracovat realistický harmonogram

• připravit plán komunikace

REALIZACE

• vést členy týmu k zodpovědnosti  
za projektové plány 

• pořádat pravidelná setkání, kde se 
členové týmu informují o plnění svých 
závazků

SLEDOVÁNÍ  
A KONTROLA

• informovat klíčové osoby o stavu 
projektu

• řídit změny projektu

UZAVŘENÍ
• ocenit a odměnit práci projektového 

týmu

• formálně projekt uzavřít a zdokumentovat 
získané zkušenosti

FOUNDATION

PROJECT MANAGEMENT 
FRAMEWORK

MONITOR & CONTROL

ENTER INITIATE EXIT

PLAN

EXECUTE

CLOSE

K A R T Y

M A N U Á L  Ú Č A S T N Í K A

FC CZECH, s. r. o., zastoupení společnosti FranklinCovey v ČR a SR
Ohradní 1440/2a | 140 00 Praha 4 | tel. +420 261 099 310 (375)
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POZNÁMKY

UVOLNĚNÍ CESTY ÚKOL KDO TERMÍN

ZPRÁVA O STAVU PROJEKTU

Název projektu: Datum:

Zpracoval: Určeno pro:

CELKOVÝ STAV REALIZACE
PODLE PLÁNU SELHÁVÁV OHROŽENÍ

UZAVŘENÍ – KONTROLNÍ SEZNAM

Název projektu:

Zpracoval: Datum:

HOTOVO NELZE

Zkontrolujte seznam úkolů.

Ověřte splnění rozsahu projektu.

Ověřte splnění všech požadavků na změny.

Dokončete uzavření všech externích dodávek.

Zaznamenejte získané zkušenosti.

Poskytněte závěrečnou zprávu projektu klíčovým 
osobám.

Vyžádejte si zpětnou vazbu od klíčových osob.

Vyřiďte všechny potřebné formality.

Zajistěte uchování dokumentů k projektu.

Zveřejněte informace o úspěchu.

Oslavte uzavření projektu, včetně odměn a ocenění.

PĚTITÝDENNÍ RYCHLÝ START

V příštích pěti týdnech proveďte následující kroky:

1. Vyberte si tři závazky, které splníte během pěti týdnů.
2. Zapište níže datum realizačního workshopu a jméno svého studijního partnera.
3. Zaneste si zvolené závazky a datum realizačního workshopu do svého plánovacího systému.
4. Na konci pětitýdenního období projděte výstupním hodnocením.
5. Vezměte si vstupní i výstupní hodnocení a tento formulář s sebou na realizační workshop.

JMÉNO: 

DATUM: 
PROJEKTŮ
ú s p ě š n é h o  ř í z e n í

Z á k l a d y

Pro neoficiální projektové manažery

STUDIJNÍ PARTNER: 

DATUM REALIZAČNÍHO WORKSHOPU: 

3. Stanovím efektivní strategii pro odstranění nebo řízení rizik.

4. Vytvořím realistický a přesný harmonogram pro dosažení výstupů projektu.

PŘI PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU …

1. Přesně určím klíčové osoby, které budou posuzovat úspěšnost nebo neúspěšnost projektu.

2. Vytvořím písemný dokument, který bude jasně popisovat základní výstupy a očekávání.

PŘI ZAHÁJENÍ PROJEKTU …

5. Nejméně jednou týdně se setkám s týmem, abychom zhodnotili průběh projektu.

6. Členům týmu budu poskytovat efektivní zpětnou vazbu ohledně výkonnosti.

PŘI REALIZACI PROJEKTU …

7. Pravidelně budu informovat klíčové osoby o stavu projektu.

8. Zavedu proces pro efektivní řízení změn projektu (termíny, rozpočet, výstupy atd.).

PŘI SLEDOVÁNÍ A KONTROLE PROJEKTU …

9. Ocením úsilí členů týmu.

10.Zaznamenám získané zkušenosti, abych(om) je mohl(i) využít pro zlepšení.

PŘI UZAVŘENÍ PROJEKTU …

11. Budu projevovat respekt vůči všem lidem zapojeným do projektu.

12. Budu naslouchat druhým lidem, abych porozuměl jejich stanoviskům.

13. Zajistím vyjasnění očekávání a jejich přenos k lidem zapojeným do projektu.

14. Vytvořím prostředí, ve kterém budou lidé motivováni k dodržování svých závazků.

V PRŮBĚHU CELÉHO PROJEKTU …
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Jednodenní nebo dvoudenní workshop

PŘÍNOSY SEMINÁŘE


