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1 Projekt a projektové řízení 

Cíle kapitoly:  Klíčové koncepty: 

 Poskytnout základní informace o problematice 

projektové tvorby. 

 Stanovit základní charakteristiky projektu a 

předpoklady úspěšné realizaci projektu. 

 Vymezit rojektové řízení jako specifickou 

disciplínu managementu. 

 Pochopit pojmy projektového řízení a rozdíly 

mezi projektovým a tradičním liniovým 

řízením. 

 Objasnit význam standardizace a standardů 

s důrazem na jejich procesní nebo 

kompetenční pojetí. 

  projekt 

 projektové řízení 

 dimenze projektu 

 logický rámec projektu, 

 projektové etapy, kroky, 

úkony 

 Standard, IPMA, PMBoK®, 

PRINCE® 

 maticová organizační 

struktura, projektová 

organizace 

 

Často se setkáváme s názorem, že projekt je složka dokumentace, podle které se něco bude 

dělat, nebo že projekt je vlastně každý nový výrobek, který zavádíme, ale nic jiného. Nebo 

je slovem projekt označován každý velký úkol, přičemž ani způsob řešení, ani organizace 

zdrojů a práce pro toto řešení a ani předávání výsledků se nijak neodlišuje od běžných 

pracovních postupů. To vše jsou pouze parciální významy slova projekt (Staníček, 2002). 

Klíčové pojmy spojené s projektovým řízením jsou vymezeny a vysvětleny v této kapitole.  

1.1 Projekt 

Význam slova projekt je nutné však chápat šířeji ve smyslu námět, návrh, plán a komplexní 

vyřešení zamýšleného úkolu i vypracování jeho náležitostí. Projekt je cílevědomý návrh na 

uskutečnění inovace v daných termínech zahájení a ukončení. Úkol, který má definovaný 

začátek a konec a vyžaduje nasazení jednoho nebo více spojených, vzájemně na sobě 

závislých, omezených zdrojů, které musejí být využity, aby bylo dosaženo stanoveného cíle.  

Dle ČN ISO 10 006 je projekt jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených 

činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje 

specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. 

Záměr může být proveden jako projekt, jestliže se vyznačuje jedinečností podmínek, 

dostatečnou komplexností, interdisciplinární spoluprací a jestliže uvnitř standardní liniové 

organizace není uspokojivě řešitelný. Projekt se vždy vyznačuje nejistotou a relativně 

vysokým stupněm rizika spojeným s naplněním požadovaných cílů. 

Celkový význam pojmu projekt lze shrnout takto (Staníček, 2002):  
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     ... jedinečná soustava činností směřujících k předem stanovenému a jasně 

definovanému cíli, která má určený začátek a konec, která vyžaduje spolupráci různých 

profesí, váže jejich kapacity a jejich úsilí a využívá (případně spotřebovává) pro vytvoření 

cílových výstupů informace, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí. 

Z procesního pohledu lze konstatovat, že projekt je jednorázová transformace vstupů 

(informace, prostředí, materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí) na 

výstupy (cílové produkty), za pomocí vývojových činností uspořádaných do etap, kroků, 

úkonů a koordinovaných řídícími činnostmi (Staníček, 2002). Vývojové a řídící činnosti 

chápeme  jako projektové aktivity a jejich úloha je více pochopitelná z následujícího 

obrázku.  

Obrázek 1 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Co znamená, že projekt dopadl úspěšně? Znamená to, že bylo dosaženo definovaných cílů, 

nebo že cíle byly dosaženy v čase, který jsme na začátku předpokládali?  

Úspěch projektu znamená dle A. Coatese splnění cíle ve třech dimenzích:  

 věcně (co se má v projektu udělat), 

 časově (kdy se to má v projektu udělat), 

 nákladově (za kolik se to má v projektu udělat).  

Každý projekt má třídimenzionální cíl, který graficky znázorňuje obrázek 2. 

Projekt je určen definovaným rozsahem činností, které mají být realizovány v rámci 

určeného časového horizontu a schválených nákladů. Tyto tři základní faktory musejí být 

efektivně kombinovány, aby bylo dosaženo očekávaných výsledků. Je-li jeden z faktorů 

mimo oblast udržitelnosti projektu, musí být zbylé dva upraveny. Tato závislost je 

vyjádřena trojimperativem: „Čas – Provedení – Náklady“. (Peterka, 2008) 
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Obrázek 2 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Projekt je určen definovaným rozsahem činností, které mají být realizovány v rámci 

určeného časového horizontu a schválených nákladů. Tyto tři základní faktory musejí být 

efektivně kombinovány, aby bylo dosaženo očekávaných výsledků. Je-li jeden z faktorů 

mimo oblast udržitelnosti projektu, musí být zbylé dva upraveny. Tato závislost je 

vyjádřena trojimperativem: „Čas – Provedení – Náklady“.  

Správná třídimenzionalita projektu vzniká vždy procesem plánování. A plánování není nic 

jiného než postupná odpověď na správně položené otázky (co, jak, s kým, kdy, za kolik).  

Nejprve musíme zcela přesně naplánovat obsah – co se má udělat. Je třeba jasně a 

jednoznačně zformulovat, co bude existovat po ukončení projektu, případně které činnosti 

budou vykonány. Každý projekt by měl mít svůj cíl. Úzce definované cíle, zaměřené 

NAPŘÍKLAD na funkční vlastnosti budovaného SW, vedou ke ztrátě strategického zaměření 

projektu a způsobují neúspěchy. 

Máme-li jasno, co se má udělat (první dimenze trojimperativu), pak musíme říci, jak to 

uděláme – tedy popsat postup, jak cíle dosáhneme. Přitom se soustředíme na logiku věci, 

tj. co realizovat nejdříve, co potom, co můžeme dělat současně a co musí být hotovo, 

abychom mohli pokračovat dál. (Staníček, Hajkr, 2005) Zpočátku není nutné řešit otázku 

času – kdy který krok uděláme. Při plánování postupu, jak dosáhnout projektových cílů, je 

výhodné využít třístupňové hierarchie.  

1.2 Struktura projektu 

V projektu rozeznáváme (Staníček, Hajkr, 2005): 

 projektové etapy, 

 projektové kroky, 

 projektové úkony. 

Etapy za sebou následují sekvenčně. Na konci každé etapy je brána, která projekt propustí 

do další etapy. V rámci etapy se provádí kroky, z nichž některé mohou jít i souběžně. Každý 

krok vytváří nějaký dílčí produkt, který přispívá do celkového výsledku. Kroky plánujeme, 

stejně jako etapy, na celý projekt (Staníček, Hajkr, 2005). 



Řízení projektů, projektový management 

 

 

Centrum celoživotního vzdělávání na Vysoké škole podnikání a práva                                 05 

Nejmenšími díly práce jsou úkony – elementární balíčky práce přidělované jednotlivcům 

nebo malým, dvou až tříčlenným týmům. Úkony nemá smysl plánovat více dopředu než na 

následující etapu projektu. Neustálé změny, se kterými se projekt setkává, totiž způsobí, že 

bychom detailní plán úkonů v pozdních etapách projektu neustále předělávali (Staníček, 

Hajkr, 2005). 

Když víme, co a jak budeme dělat, máme dostatek podkladů pro určování, s kým to budeme 

dělat. Povaha cílů a zvolené postupové činnosti totiž určují množinu profesních znalostí, 

schopností a dovedností, které budeme potřebovat. Nejprve si naplánujeme potřebné 

projektové role a pak je začneme obsazovat konkrétními lidmi. Vytvoříme tak projektový 

tým. To nám poskytne rámec, ve kterém již můžeme odpovědět otázky zbylých dvou 

dimenzí trojimperativu – kdy se co udělá a za kolik se to udělá. Mezi těmito dvěma plány je 

třeba iterovat: nejprve ze zkušenosti navrhneme první odhad termínů, kdy se co udělá a 

doplníme jej odhadem spotřeby práce členů týmu. Poté korigujeme na základě odhadů 

spotřeby práce původně navržené termíny. Tyto dva iterační kroky můžeme, je-li třeba, 

ještě jednou zopakovat. Na následujícím obrázku je graficky znázorněna struktura etap 

projektu (Staníček, Hajkr, 2005). 

Obrázek 3 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

1.3 Projektové řízení 

Úvodem je nutné přesně vymezit pojem „projektové řízení“. Pojem „projektové řízení“ je 

překlad anglického termínu „Project Management“. Pro správné pochopení tohoto pojmu je 

nutné klást důraz především na filozofii přístupu k řízení projektu s přesně stanoveným 

cílem. 

1.3.1 Základní vymezení projektového řízení 

Projektové řízení je specifický obor managementu, který se zabývá teorií a praxí procesů 

spojených s inicializací, plánováním, realizací, kontrolou a ukončením projektů. Výstupem je 
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soubor modelů, procesů, postupů, nástrojů a technik využívaných pro přípravu a řízení 

projektu nebo souboru projektů. Hlavní světové standardy jsou PMBoK®, IPMA, PRINCE®. 

Projektové řízení obecně obsahuje aktivity, které souvisí s (Svozilová, 2016, s. 10): 

 řízením předmětu, služby nebo jejich kombinace, 

 řízením nákladů a ekonomických požadavků na efektivitu, 

 vlastním řízením procesů v čase, koordinací jednotlivých úseků práce a souvisejících 

nároků na komunikaci mezi účastníky projektu, 

 budováním mezilidských vztahů, motivací členů projektového týmu. 

Rysy projektového řízení: 

 výsledek projektu musí sloužit užívání po celou dobu přesně určenou zadavatelem 

projektu, 

 úspěch projektu při jeho zahájení není zřejmý (velká míra nejistoty), 

 trvání projektu je časově omezeno, 

 nejedná se o opakovatelnou činnost, ale o jednorázový proces směřující k dosažení 

stanovených cílů prováděný v rámci organizace, 

 zdroje pro realizaci projektu jsou limitovány, 

 projekt má jen jeden účel. 

Řízení projektu je podmnožinou projektového řízení. 

Systémový přístup k hledání řešení předpokládá, že jednotlivé 

analýzy respektují požadavky zákazníka projektu a jeho 

podnikatelskou nebo jinou potřebu považují za výchozí bod pro 

definování jednotlivých aspektů předmětu projektu. Při posuzování 

variant, podmínek nebo vztahů je nutno vycházet z úplného výčtu 

všech souvisejících elementů pro jednotlivé skupiny cílů. Platí, že 

vlastnosti nebo působící vlivy lze hierarchicky zpodrobňovat tak, že 

každá nižší úroveň zpodrobnění je souhrnem aspektů úrovně vyšší 

(Svozilová, 2016). 

Konzultantská výzva: Damejidlo.cz 

DámeJídlo je internetová služba zajišťující rozvoz hotových jídel z restaurací k 

zákazníkům. Uživatel si na webu nebo v mobilní aplikaci může vybrat jídlo z více než 

1 500 restaurací a nechat si ho doručit domů nebo do kanceláře. Služba si za 

zprostředkování nechává 10–15 % z ceny jídla. 

Start-up DámeJídlo spustil v roce 2012 zakadatel Slevomatu Tomáš Čupr. Firma 

rychle získala pozici jedničky na trhu před konkurenty JídloTeď a FoodPanda a v lednu 

2015 byla prodána za stovky milionů korun. 

Analýzou jejich www stránek bylo zjištěno, že: 

 správa kampaní je spíše pasivní, 

 

Řízením projektu 

máme na mysli 

konkrétní soubor 

činností, přístupů 

a metod, které 

mají za cíl 

úspěšně 

realizovat projekt. 

Řízení projektu je 

podmnožinou 

projektového 

řízení. 
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 není pokrytá řada relevantních frází a naopak se cílí na řadu nevhodných klíčových 

slov, 

 kampaně spoléhají do značné míry pouze na automaticky tvořené dynamické 

reklamy, 

 není ideálně vyřešený remarketing a celkově retence zákazníků. 

Otázky: 

1. Co poradíte společnosti k dosažení aktivní správě kampaně? 

2. Je ve společnosti nastaven systém projektového řízení? 

3. Jak by měla společnost ověřit koncept projektových kroků k vyřešení 

remarketingu? 

Zdroj: Pokorný, ©2001–2018b 

1.3.2 Problémy řízení projektů 

Nejčastější problémy řízení projektů (Svozilová, 2011, s. 72–73): 

 nejasná vazba mezi strategickými záměry podniku a následné nesprávné stanovení cílů 

projektu, a to jak po věcné, tak po formální stránce, 

 podceněné nebo naopak nadsazené odhady spotřeby zdrojů, 

 celkové nedocenění náročnosti a rizikovosti projektu. 

 nedostatky, nejasnosti a nejednoznačnost formulace cílů v definici předmětu projektu, 

 nedorozumění v komunikaci cílů a záměrů mezi sponzorem a projektovým manažerem, 

 chyby ve zpracování podrobného rozpisu prací, metodická nedostatečnost v převodu 

podrobného rozpisu prací do harmonogramu a rozpočtu projektu, 

 podcenění nebo nadsazení odhadů pracnosti s dopadem do harmonogramu i rozpočtu, 

 opomenutí některých oblastí v plánovacích dokumentech nebo vynechání některé ze 

součástí plánu projektu, 

 špatné posouzení rizik projektu, nedostatky v předpokladech a plánech budování kvality, 

 podlehnutí tlakům a spěchu na vyhotovení plánovacích dokumentů projektu. 

 nedorozumění v komunikaci cílů a záměru mezi projektovým manažerem a projektovým 

týmem, 

 podcenění výhod osobního styku členů týmu,  

 špatně rozdělené odpovědnosti a schopnosti rozhodování, nejasně nastavené priority, 

 nedostatečný rozsah autority manažera projektu, konflikty liniového a projektového 

řízení, nízká podpora nadřízeného managementu, 

 nedůslednosti v delegování a pověřování k plnění úkolů, špatně definované pravomoci,  

 problémy mezilidských vztahů, osobní rozpory, 

 nedostatky plánovaných kontrolních metod, nedůslednost a nepravidelnost provádění 

kontrol, chyby měření, subjektivní odhady, 

 benevolence k záměrnému zkreslování výsledků, 

 podcenění významu ověřování a kontrol kvality mezivýsledků předávaných mezi členy 

projektového týmu v jednotlivých fázích nebo krocích zpracování, 

 nevhodně volená korekční opatření, pomalé rozhodování o jejich aplikaci, 

 podcenění rozsahu a náročnosti dokončovacích prací a administrativních úkonů. 
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Popsané problémy řízení projektů jsou dobře vysvětleny ve videu společnosti PM Consulting. 

 
Video 

Projektové řízení a e-learning PM Consulting (základní pojmy projektového 

řízení) 

https://www.pmconsulting.cz/kurzy/elearning-program-projektove-rizeni/ 

 

Případová studie:  Dobrý textil 

Dobrý textil je e-shop s volnočasovým, sportovním a pracovním oblečením. V březnu 

2016 se stal klientem strategické reklamní agentury RobertNemec.com.  Do té doby 

fungoval bez výraznější orientace na marketing a bez vlastní marketingové agentury. 

Díky atraktivitě nabídky, vstřícným cenám a dobře navrženému marketingovému 

mixu obrat tohoto e-shopu meziročně narostl o 140 % a stále roste. 

V oblasti sportovního a pracovního oblečení je na internetu velká konkurence. Aby se 

eshop v této oblasti udržel, musí se rychle dostat v obratu do vyšších desítek až 

stovek milionů korun za rok. V projektu jsou definovány následující cíle: 

 Nastartovat rychlý růst tržeb (do té doby e-shop rostl pomalu). 

 Udržet stálý růst. 

Na úvodním workshopu byla s klientem probrána aktuální situaci, cíle a očekávání. Na 

základě toho byl sestaven následující plán prací: 

PPC reklama 

Audit inzerce ve vyhledávačích (Google, Seznam) a remarketingu. 

Následovala kompletní změna struktury kampaní. 

Výsledek po roce spolupráce: meziroční nárůst tržeb z AdWords o 265 %. Ve Skliku 

byl  výkon více než zdesetinásoben. 

Srovnávače zboží 

Byly upraveny informace o produktech, což vedlo ke zvýšení spárovanosti produktů. 

Bylo doplněno maximální množství detailních informací o produktech do parametrů 

(barva, velikost, materiál a další). 

Na základě stanovených pravidel byl nastaven biddovací nástroj Beed, který 

nastavuje ceny za proklik. 

Byly využity i méně známé srovnávače Glami.cz a Shopalike.cz. 

Výsledek po roce: meziroční nárůst tržeb o 72 %. Glami se ukázalo jako velmi 

zajímavý zdroj návštěv i tržeb – v některých měsících se podílelo až 11 % na všech 

tržbách a tvořilo i 40 % tržeb ze všech zbožových srovnávačů. 

SEO 

Byla vypracována analýza klíčových slov. 

Byly opraveny technické chyby na webu. 

Byla vytvořena linkbuildingová strategie (získávání zpětných odkazů). 

Na základě analýzy klíčových slov byla vytvořena obsahová strategie. 
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Otázky: 

1. Co je to projekt Dobrý textil a čím je charakterizován? 

2. Jaké aktivity zahrnuje projektové řízení popsaného projektu? 

3. Jaké byly dosaženy projektové výstupy? 

Zdroj: Pokorný, ©2001–2018a  

Cvičení: Webová analytika a přechod na nový web – výstupy projektu Dobrý textil  

V případové studii na www stránce projektu si pozorně přečtěte popis uvedených 

informačních komponent a vyjádřete se k níže uvedeným tvrzením z hlediska 

důležitosti jednotlivých výstupů: 

Webová analytika 

Úkol: 

Písemně zpracujte alternativní výsledky a cíle projektu. 

Přechod na nový web 

Úkoly: 

1. V čem se liší projekt popsané aktivity od rutinní činnosti? 

2. Vysvětlete pojem Project Management u konkrétních výše uvedených projektivých 

aktivit. 

3. Objasněte plánování v procesu projektové tvorby přechodu na nový web. 

4. Jaké další aktivity projektové řízení můžete v konkrétním projektu navrhnou? 

5. Jaké jsou hlavní skupiny procesů projektového řízení uvedeného projektu? 

 

Zdroj: Pokorný, ©2001–2018a  

1.3.3 Standardy projektového řízení 

Standardů projektového řízení je více, a téměř vždy se jedná o práci konkrétní profesní 

skupiny nestátního charakteru, která vnáší do problematiky své myšlenky a zkušenosti, a to 

i v závislosti na sociálně-kulturním prostředí, ze kterého standard vychází (spíše inspirace 

než tvrdý zákon). Mezi hlavní světové standardy patří PMBoK®, IPMA a PRINCE® (Doležal a 

kol., 2016, s. 27). 

Project Management Body of Knowledge (PMBoK®) - tento standard vytváří a udržuje 

Project Management Institute, PMI (www.pmi.org), profesní sdružení firem a individuálních 

projektových manažerů. Vznikl v sedmdesátých letech 20. století na základě standardů US 

Army, které byly v oblasti projektů převzaty i do průmyslových standardů USA (ANSI). 

Základním přístupem je v tomto případě procesní pojetí problematiky projektového řízení. 

(Doležal, 2012, s. 24) 

 



Řízení projektů, projektový management 
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PRrojects IN Controlled Environments - PRINCE2® - britský standard, který udržuje a 

spravuje APM Group Ltd. I v tomto případě jde o procesní pojetí, které vzniklo na základě 

zadání britského ministerstva průmyslu a obchodu (Doležal, 2012, s. 25).  

IPMA® Competence Baseline – pojetí standardu vytvářeného a spravovaného profesní 

organizací International Project Management Association je kompetenční. Není zaměřen na 

přesnou podobu definovaných procesů a jejich konkrétní aplikaci, ale na kompetence 

projektových manažerů a členů jejich týmů. Standard nediktuje procesy, ale doporučuje 

určité kroky, které je třeba vhodně aplikovat do konkrétní projektové situace. Těžištěm je 

pak právě schopnost vhodné aplikace konkrétními osobnostmi. Problematika projektového 

řízení je rozdělena do tří základních kompetenčních oblastí – technické kompetence 

(metody, techniky, nástroje), behaviorální kompetence (měkké dovednosti) a kontextové 

kompetence (integrační a systémové znalosti a dovednosti). Je jeden základní dokument 

ICB, který platí obecně a který je určen k rozpracování národními organizacemi, členy IPMA. 

Vznikají tak tzv. National Competentce Baselines – NCB (Doležal, 2012, s. 26). 

 

Otázky k zamyšlení 

 V čem se liší projekt od rutinní činnosti? 

 Jaké aktivity obecně zahrnuje projektové řízení? 

 Co ovlivňuje současnou podobu projektového řízení? 

 Co je to projekt a čím je charakterizován? 

 Co tvoří základny projektového řízení? 

 Jaké jsou hlavní skupiny procesů projektového řízení? 

Shrnutí 

 Projekt je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s 

daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým 

požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. Úspěch projektu 

znamená splnění cíle ve třech dimenzích: věcně (co se má v projektu udělat), časově 

(kdy se to má v projektu udělat), nákladově (za kolik se to má v projektu udělat).  

 V projektu rozeznáváme projektové etapy, projektové kroky a projektové úkony. 

 Projektové řízení je specifický obor managementu, který se zabývá teorií a praxí 

procesů spojených s inicializací, plánováním, realizací, kontrolou a ukončením 

projektů. 

 Mezi hlavní světové standardy patří PMBoK®, IPMA a PRINCE®. 
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