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Abstrakt: 

Současné projektové systémy a obecně projektový přístup nabývají strategického 

charakteru. Roste význam kompetencí projektových manažerů, kteří musí být schopni 

efektivně vést projektový tým při řízení projektů zaměřených na vývoj nových 

produktů nebo na zavedení nového procesu.  Posluchač se seznámí s plánováním a 

řízením kvality projetu, základními komponentami projektové práce a řízením nákladů 

projektu. V neposlední řadě bude vysvětlena oblast řízení rizik a příležitostí, kontrola, 

kritéria úspěšnosti, ukončení a vyhodnocení projektu. Program vychází ze standardu 

vytvářeného a spravovaného profesní organizací International Project Management 

Association (IPMA), který je zaměřen na kompetence projektových manažerů a členů 

jejich týmů. 

   

Cíle programu:  Motto programu: 

 Vysvětlit zásady vedení projektových týmů 

při řízení projektů zaměřených na vývoj 

nových produktů nebo na zavedení nového 

procesu.  

 Použít standardy projektového řízení. 

 Vybrat a aplikovat vhodné nástroje, postupy 

a techniky z jednotlivých oblastí 

projektového řízení. 

 „Ochota a schopnost 

neustálého 

projektového 

rozvoje se stává 

podmínkou   

úspěchu organizací.“ 

   

Struktura programu: 

1. Projekt a projektové řízení 

2. Životní cyklus a strategie řízení projektu 

3. Plánování a řízení projektu 

4. Řízení kvality projektu 

5. Projektový tým a týmová práce 

6. Řízení lidských zdrojů v projektovém řízení 

7. Řízení rizik a příležitostí 

8. Řízení zdrojů, plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu 

9. Řízení komunikace a změn projektu 

10. Kontrola, kritéria úspěšnosti, ukončení a vyhodnocení projektu 



 

 

Metody výuky:  Časová dotace: 

 výklad a diskuse 

 případové studie 

 týmová práce při zpracování zadaných úloh 

 využitím softwaru pro projektové řízení 

 Přímá výuka 14 

Studium materiálů 20 

Tvorba projektu 10 

   

Požadavky na absolvování programu:   

Vypracování a obhajoba projektu, ve kterém student aplikuje metody a techniky 

projektového řízení. 

 

O absolvování programu CŽV vydá Vysoká škola podnikání a práva jeho účastníkům 

osvědčení. 
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