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Předmluva

Řízení projektů je činnost vyžadující velké množství lidského umu a energie. Rozložením tohoto 
pojmu si můžeme uvědomit hlubší význam této činnosti. Každé řízení je cílené směrování k vyty-
čenému cíli.
Nejlépe jsem slovo řídit pochopil ve chvíli, kdy jsem si kdysi dělal řidičský průkaz na automobil. Stu-
doval jsem techniku řízení, značky a chování na silnici. Vše jsem znal tak dobře, že i náročné testy 
byly pro mě hračkou. Jízdy na trenažérech i v automobilu s instruktorem jsem absolvoval na výbor-
nou. Jenže tím jsem se ještě nenaučil dobře řídit. Každá jízda vyžadovala velmi silné soustředění na 
všechny postupy, pravidla, techniku a na doporučení. Jízda automobilem pro mě rozhodně nebyla 
zábavou, spíše utrpením. 
Trvalo rok nebo dva, než jsem si zažil jednotlivé postupy natolik, abych měl z jízdy radost. Tehdy 
jsem se začal soustředit na spolujezdce, aby také oni měli z jízdy dobrý pocit. Po několika letech už 
mi řízení tak přirostlo k tělu, že jsem jízdu autem miloval a mí blízcí se mnou velmi rádi jezdili. Teh-
dy přišlo trápení s jízdními náklady a já jsem se naučil řídit spořivěji. 
Přišly první defekty pneumatik, karamboly, závady na automobilu. Tehdy jsem začal studovat tech-
nické složení automobilu, jeho chování a příznaky závad. S prvními karamboly jsem se začal věnovat 
zdokonalení předvídání chování ostatních řidičů a čtení situace na vozovce v časovém předstihu. Sta-
ral jsem se o bezpečnost nejen svoji a spolujezdců, ale také všech kolem vozidla – na vozovce i mimo 
ni. Stal jsem se uvědomělým řidičem.
Tak je to tedy s řízením. Ať už budeme řídit automobil nebo projekt, na začátku je vždy studium zá-
kladů. Až se stanou součástí nás samotných, tehdy se začneme soustředit na další důležité vlastnosti. 
Po létech jsme již zkušení v řízení a jsou chyby, které již neuděláme. Jsme pokročilí. 
Řízení projektů je také řízení. Zkušený „řidič“ projektu plánuje jízdu k vytyčenému cíli a dopředu 
předvídá situace, které mohou nastat. Při řízení věnuje pozornost situaci i okolí, stará se o své spolu-
jezdce (zákazníky, zainteresované osoby), předvídá překážky na cestě (rizika) a vyhýbá se jim. Stará se 
o náklady, aby bylo cíle dosaženo nejen spolehlivě, ale také za rozumné náklady. Zajímají ho dopady 
projektu na okolí. Řidič se stává dobrý řidičem až praxí a zkušenostmi, které získává. 
Knih, které vysvětlují projektové řízení velmi exaktně a precizně, je celá řada. Každá projektová me-
todika je s maximální pečlivostí vypracována do nejmenšího detailu a podrobnosti. Začínajícímu 
projektovému manažerovi je důležitým podkladem k dlouhodobému studiu a pro zdokonalení. Vět-
šina manažerů nebo IT expertů však potřebuje použít metodiku projektového řízení velmi rychle. 
Často není čas na kurz řízení projektů nebo samostudium.
Tuto knihu jsem proto koncipoval jako průvodce na cestě řízením IT projektů. Vycházel jsem ze své 
praxe projektového manažera, IT manažera a IT experta, z desítek úspěšně realizovaných projektů. 
Kniha vás provede celým procesem: od první projektové myšlenky přes přípravu projektu a složení 
týmu až po fi nální předání dosažených výsledků. Upozorním vás na možná úskalí a překážky a ukážu 
cestu, jak je možné se jim vyhnout. V knize přitom nezacházím příliš hluboko do detailů, pokud to 
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  ·  P Ř E D M L U V A10

situace nevyžaduje, protože na to v knize není prostor a mnoho detailů je již exaktně popsáno v čet-
ných metodických příručkách k projektovému řízení. 
Teorie je doprovázena praktickými ukázkami ve velmi hojné míře, aby měl čtenář možnost snadněji 
pochopit problematiku a jednotlivá témata knihy. Prakticky polovinu knihy tvoří ukázky a doporuče-
ní z praxe a vzorové příklady. Celou knihou se pak jako červená nit line jedna linie příkladu: Projekt 
implementace informačního systému ERP ve středně velkém podniku. 
Tento vzorový projekt byl zvolený záměrně, protože se jedná o nejvíce problémové projekty. Zatím-
co u většiny jiných IT projektů lze důsledky nezdařeného projektu nějak napravit, u projektu im-
plementace ERP systému je tato možnost většinou minimální. Důsledky špatné implementace ERP 
systému mají dlouholetý negativní vliv na celý podnik. Přístup mnoha implementačních fi rem je 
v tomto ohledu rozmanitý a leckdy je projektové řízení pouze slovem na začátku v průběhu získává-
ní zakázky. Kniha je tedy též pomůckou pro všechny, kteří se chtějí pustit do tohoto obtížného úkolu 
výměny informačního systému. 
Použité příklady však lze při troše umu snadno použít také mimo obor IT. Projektové řízení je dis-
ciplína multioborová. Proto je pochopení principů na složitém příkladu v oboru IT snadno přeno-
sitelné do všech ostatních oblastí lidského počínání.
Přeji všem čtenářům, aby se jim kniha dobře četla a byla jim praktickým pomocníkem při řízení jejich 
projektů. Všem řidičům projektu přeji radost z řízení a šťastné dosažení vytyčeného cíle. 

Autor
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C O  J E  T O  I T 11

Kapitola 1
Než se pustíme do plánování projektu

V této kapitole se seznámíme se základními termíny a pojmy, které se v oblasti projektového řízení 
používají. Dozvíme se něco o specifi kách oboru IT, principech plánování a projektech. Na závěr ka-
pitoly se naučíme rozhodovat o tom, kdy projektově řídit a kdy raději nikoliv, a uvedeme si některé 
v současnosti oblíbené metodiky projektového řízení. Nejprve bude potřeba přiblížit obor IT.

Co je to IT

Úvod do oboru IT
Lidstvo používá od nepaměti technologie a postupy, které 
slouží k zpracování informací, jejich uchování a distribuci. 
Původně používané nástroje, papír, tužky a ruční počítadla, 
vystřídaly moderní technologie poháněné elektrickým prou-
dem. Ačkoliv moderní technologie používá lidstvo teprve 
několik desetiletí, již se staly neoddělitelnou součástí našeho 
každodenního života. Budoucnost lidské civilizace bez těchto 
technologií si již neumíme představit. Tento obor, který se na-
zývá IT, dnes významně přesahuje svůj původní ryze techno-

logický rámec. Zasahuje do dalších vědních disciplín. Obor IT je specifi cký nejen svým přesahem do 
ostatních oborů, ale také četností využívání technologií v každodenním životě obyčejného člověka. 
Je tedy přirozené, že je nezbytnou součástí dnešních podniků. Vystupuje přitom jako významná 
podpůrná oblast pro všechny lidské činnosti od počátku oboru až do dnes. Za několik desetiletí se 
také velmi specializoval. Dělba práce v oboru IT se výrazně diferencovala. Místy až do té míry, že si 
někdy dva specialisté v oboru IT obtížně rozumí. Máme-li řídit IT projekty, měli bychom rozumět 
základním pojmům. 

Některé základní termíny a pojmy
IT je zkratka pro informační technologie z anglického „Information technology“. Označuje jednak 
vědu zabývající se informačními technologiemi, ale zároveň označuje i tyto technologie (počítače 
a vše související). 
IS je zkratka pro informační systémy z anglického „Information systems“, používá se také v jednot-
ném čísle jako vyjádření jednoho informačního systému. 

1

K2032_sazba.indd   11K2032_sazba.indd   11 25.2.2013   12:11:4625.2.2013   12:11:46



K A P I T O L A  1  ·  N E Ž  S E  P U S T Í M E  D O  P L Á N O V Á N Í  P R O J E K T U12

Od těchto zkratek vznikly další odvozeniny, například:
  ICT je zkratka z anglického „Information and Communication Technologies“ – označuje infor-

mační a komunikační technologie, tedy rozšíření pojmu IT o oblast komunikace. 
  IS/ICT je kombinace zkratek ICT a IS vyjadřující spojení těchto dvou oblastí v jeden komuni-

kující celek. 
  IT/IS je kombinace informačních technologií a informačních systémů s absencí komunikačních 

technologií. 

Obrázek 1.2: Dosah informačních technologií v podniku

Obrázek 1.1: Nejčastější zkratky používané v IT
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C O  J E  T O  I T 13

V praktickém životě se můžete setkat také s pojmem „Informatika“. Je to vědní obor zaměřený na 
zpracování a využití informací. V běžném hovoru na půdě obchodních společností bývá pod tento 
pojem obecně zahrnováno celé fungování IS/ICT nebo také oddělení informačních technologií, které 
se o IT v dané obchodní společnosti stará. 

Rozdělení oboru IT na podobory
Podobně jako v oboru medicíny proběhlo rozdělení na různé podobory (říkáme to mu specializace), 
podobně také v oboru IT dochází stále ke specializaci. Tento jev lze dobře pozorovat při procházení 

Internetu na pracovních severech (kolem 30 základních IT specia-
lizací). Jak prorůstají informační technologie do života společnosti, 
dochází neustále k prohlubování specializace směrem k jiným od-
větvím. 
Obor IT působí například v medicíně, potravinářství, zemědělství, 
chemickém průmyslu, textilním průmyslu atd. Prakticky nenajdeme 
obor lidské činnosti, který by nebyl dotčený informačními techno-
logiemi. Určitou formou nadsázky tak můžeme říci, že i popelářské 
vozy jsou dnes řízeny počítačově, neboť plánování tras a četností slu-
žeb dnes vykonávají speciální soft warové nástroje. Auta jsou řízena 
pomocí mobilních navigačních nástrojů. 

Role, se kterými se můžeme v IT setkat
Abychom mohli připravit a řídit IT projekt, potřebujeme znát role, se 
kterými se v praktickém životě podniků setkáváme. Tyto role bývají 
v podnicích různým způsobem začleněny do organizační struktury 
podniku a disponují rozdílnými pravomocemi a odpovědnostmi. 
Objasněme si obecné IT role, se kterými se můžeme setkat. 
IT ředitel nebo též CIO (Chief Information Offi  cer) je plnopráv-
ným členem vrcholového vedení podniku. Má plnou odpovědnost 
za splnění všech vytyčených IT cílů, za dosahování požadovaných 
přínosů a za komplexní funkčnost IT systémů. Jeho nadřízeným je 
obvykle ředitel podniku. Z toho vyplývá, že má výrazné rozhodo-
vací pravomoci. Tuto roli nalezneme především ve velkých podni-
cích. V poslední době tato role prochází významnými změnami při 

přibližování obsahu role k byznysu fi rmy. Pokud se s IT ředitelem při řízení projektu setkáme, může 
mít na náš budoucí projekt značný nepřímý vliv. 
IT manažer – nebo též IT manager ši ICT manager – je role s odpovědností přibližně stejnou jako IT 
ředitel. Disponuje však mnohem menší rozhodovací pravomocí. Je přímo podřízený jinému vrcholo-
vému manažerovi, nejčastěji fi nančnímu řediteli nebo přímo řediteli fi rmy. Není však členem vrcholo-
vého vedení, pouze je poradním orgánem; často bývá charakterizován jako „střední management“. IT 
manažer má více výkonnou roli a často zastává také další IT role. Většinou bývá pracovně velmi vytí-
žený. Setkáme-li se v budoucím projektu s IT manažerem, budeme s ním aktivně spolupracovat. Mívá 
největší přehled o funkčnosti IT systémů společnosti a znalost potřebných technologických detailů. 

Obrázek 1.3: IT je i tam, 

kde bychom to nečekali

Obrázek 1.4: IT ředitel, CIO
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IT administrátor – nebo též správce počítačové sítě – je výkonná role 
obvykle podřízená přímo IT manažerovi. Zaměřuje se na zajištění 
funkčnosti počítačů, sítě, periferií, nejrůznější instalace. Odpovídá ne-
zřídka za oblast telekomunikačních technologií po stránce technické 
bezporuchovosti a zajištění servisu v případě závady. Je to ta osoba, kte-
rou nejčastěji potkáte s tabletem v jedné ruce a se šroubovákem v ruce 
druhé. Zajišťuje základní zabezpečení informačního prostoru fi rmy a je 
také hlavním hlídačem tohoto prostoru. Je to technický guru a většinou 
velmi zaneprázdněný člověk. 

Administrátor informačního systému – nebo též správce IS – je další 
výkonná role přímo podřízená obvykle IT manažerovi. Jeho odpověd-
nost spočívá v zajištění fungování informačních systémů ve společnosti, 
většinou tedy ERP systémů (ekonomických systémů), CRM systémů (pro 
řízení vztahů se zákazníky) a dalších. Jedná se o roli příbuznou programá-
torovi a současně konzultantovi, který naprogramované změny zavádí do 
života fi rmy. Tato role bývá velmi pracovně přetížená. Priority jeho úkolů 
se mění ze dne na den, nebo dokonce z hodiny na hodinu. Pokud takové-
ho pracovníka ve věší míře zaúkolujeme v našem projektu, budeme dříve 
nebo později řešit jeho přetížení a nesplněné termíny. 

Helpdesk operátor – nebo též technik IT – je poslední mnou uvedená 
výkonná role podřízená IT manažerovi. Bere telefony, přijímá emaily 
a vyřizuje požadavky uživatelů a zaměstnanců v souvislosti s poruchami 
a změnami potřeb. Je odpovědný za aktivní komunikaci s uživatelem, za 
informování uživatele o stavu jeho požadavku. Pro chod IT je velmi důle-
žitý nejen pro přímý stálý styk s uživatelem, ale také proto, že při vhodné 
dávce cviku dokáže obstojně určit prioritu požadavku ve vztahu k podpoře 
byznysu společnosti. 

V menší fi rmě najdete většinou role kumulované do jedné pracovní pozice. 
To znamená, že jedna osoba vykonává současně více rolí. Například majitel 
společnosti je současně ředitelem, ekonomic-

kém manažerem, personálním manažerem a marketingovým manažerem. 
Role IT manažera není zastoupená přímo, vykonává ji buďto ředitel společ-
nosti, nebo IT administrátor, který zastává také většinu ostatních IT rolí. 
Ve středních fi rmách se můžeme setkat s různou úrovní kumulace rolí. 
Někdy je IT manažer odpovědný za vše a zároveň vše vykonává, jindy 
má podřízenou některou výkonnou roli. Je zde možný také model úplné 
diferenciace rolí, kdy IT manažer skutečně řídí oblast IT a má podřízené 
všechny uvedené výkonné role v různém množstevním zastoupení. To zá-
visí na tom, jak moc je oblast IT prorostlá do běžných procesů společnosti 
a do požadavků byznysu, jinými slovy zda se IT přímo podílí na vzniku 
zisku nebo je pouze podpůrnou činností.

Obrázek 1.5: IT manažer

Obrázek 1.6: IT admini-

strátor

Obrázek 1.7: Administrá-

tor informačního systému

Obrázek 1.8: Operátor 

je v kontaktu s uživateli
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Ve velké fi rmě nacházíme většinou všechny uvedené role v čele s IT 
manažerem nebo IT ředitelem. Výkonné role jsou velmi specializo-
vané a zaměřené na úzký segment činnosti. Některé role jsou obsa-
zovány také duplicitně, protože se od nich očekává více výkonu a je 
třeba zajistit jejich stálou přítomnost.
Ve větších středních a velkých fi rmách se můžeme setkat s další velmi 
důležitou rolí – rolí projektového manažera neboli vedoucího pro-
jektové kanceláře. Má většinou odpovědnost za chod všech fi rem-
ních projektů a obecný přehled o všech podstatných změnách, které 
se ve fi rmě uskutečňují nebo plánují uskutečnit. Musí být odborně 
velice zdatný a musí být také schopen řídit celé skupiny projektů, 
programy projektů a portfolia projektů. Většinou je certifi kovaným 

manažerem projektového řízení a řídí tzv. projektovou kancelář. Pro nás bude důležitou rolí při ko-
munikaci s vrcholovým managementem a při získávání 
některých informací pro náš projekt.
Zatímco předchozí role jsou součástí pracovní pozice 
a jsou v popisu práce zaměstnance (a v důsledku toho 
jsou organizačně začleněny v podniku), existují také role, 
které obvykle nejsou standardní součástí pevné pracovní 
pozice. Takovou rolí je manažer projektu, neboli vedou-
cí projektu. V této roli se nyní nacházíme, pokud jsme 
dostali za úkol vést konkrétní jeden projekt. Dostali jsme 
odpovědnost za přípravu, nastavení a realizaci již kon-

krétního projektu. Byla nám 
svěřená odpovědnost za kon-
krétní projekt, za dosažení specifi ckého podnikatelského cíle. Byly nám 
dány mantinely našich možností v podobě času, fi nančních prostředků 
a požadované kvality. A na závěr to, co je nejdůležitější pro nás jako vedou-
cího projektu: Všichni pevně 
věří, že právě nám se povede 
projekt přivést k nejlepším vý-
sledkům. 
Z výše uvedených popisů rolí 
již snadno vyčtete rozdíl mezi 
projektovým manažerem a ma-
nažerem projektu. Nezřídka se 
tyto pojmy pletou.

Obrázek 1.9: Malá fi rma 

kumuluje role 

Obrázek 1.10: Ve střední fi rmě 

je více rozvinutá specializace 

Obrázek 1.12: IT project manager

Obrázek 1.11: Vedoucí 

projektové kanceláře
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Outsourcing a nákup služeb v IT
V podniku na oddělení či úseku IT nemohou být současně přítomné 
všechny potřebné znalosti a dovednosti. Představme si, jak velké by-
chom museli mít seskupení IT odborníků a IT specialistů, abychom 
pokryli všechny možné potřeby a požadavky podniku. Vezmeme-li 
v úvahu cenu, kterou by podnik zaplatil za takto vzdělané a všeho 
schopné IT odborníky, byla by cena IT podpory v podniku příliš vyso-
ká a neakceptovatelná. Najímat si odborníky je tedy více než nutnost. 
Outsourcing znamená najímání zdrojů zvenčí podniku. Nákup od-
borníků probíhá obvykle na vyžádání v případě vzniku problému. 
Každý podnik má smluvní nebo spřátelenou IT fi rmu, která je schop-
ná poskytnou potřebné kapacity odborníků na vyžádání. To je nej-
nižší úroveň outsourcingu. 

Ve vyšších úrovních outsourcingu se můžeme setkat se situací, kdy již potřebujeme pracovníka na 
trvalý pracovní poměr nebo na poloviční úvazek, ale vlastního odborníka si většinou nemůžeme 
dovolit zaměstnat. Pak přichází na řadu pronájem odborníka na částečný úvazek. Takový odborník 
je přímo podřízený nám (manažerovi IT projektu, IT manažerovi, IT řediteli) a realizuje úkoly jako 
běžný zaměstnanec. V případě jeho nemoci nebo dovolené dostáváme od IT fi rmy k dispozici jiného 
stejně kvalifi kovaného odborníka. 

Upozornění: Ať již působí externí kvalifi kovaný odborník na našem projektu nebo jako stálá pracovní pod-

pora IT týmu, vždy je nezbytné zamyslet se nad jeho motivací k výkonu a vyšší efektivitě. Přirozeně je takový 

externista motivovaný fi nančním tokem mezi naším podnikem a dodavatelem. Platíme za něj dodavateli 

a ten mu dává mzdu. Přicházíme tím o významný motivační faktor v pracovním vztahu. V takovém případě 

doporučuji nastavit jiné silné motivační faktory. Podrobněji se k tomuto tématu dostaneme v kapitole 4. 

Vyšší úrovně outsourcingu předpokládají větší zapojení dodavatelské IT fi rmy v prostředí našeho 
podniku. Podnik najímá IT technologie a pracovní síly od IT fi rmy. Nejvyšší úroveň je outsourcing 
celého IT oddělení, kdy komplexní podpora vnitřních procesů podniku je přidělená bez výjimek 
IT fi rmě. Potom je outsourcing řízený pomocí propracovaných parametrů nastavení služeb, které 
potřebujeme zajistit. Těmto parametrům říkáme SLA z anglického Service Level Agreement neboli 
úroveň kvality služby.

Tip: Jako manažer projektu musíme znát situaci IT v podniku ještě před započetím plánování našeho projek-

tu. Zjistíme, které pracovní síly na IT jsou zaměstnanci podniku a které pracovní síly jsou pracovníky jiné fi rmy 

(outsourcing). Zjistíme si organizační strukturu, pokud ji již neznáme, a z ní vyčteme, kdo je za IT odpovědný. 

Co lze považovat za IT projekt a co už nikoliv
Představme si celopodnikový projekt velkého rozsahu, jehož cílem je přebudování 
současné podoby podniku na podnik nový a výkonnější. V návrhu projektu budou 
podřízené projekty, které budou dosahovat podstatných dílčích změn. Žádná ze změn 
nebude hlavní ani vedlejší. Jedna změna bez druhé bude nefunkční a zbytečná in-
vestice času, námahy a prostředků.  Říkejme tomu Projekt X, složený z dílčích pro-
jektů na sobě závislých:

K2032_sazba.indd   16K2032_sazba.indd   16 25.2.2013   12:12:1125.2.2013   12:12:11



C O  J E  T O  I T 17

  projekt „Nová fi remní strategie podniku“ 
  projekt „Nový byznys model podniku“
  projekt „Nový procesní model podniku“
  projekt „Personální inventura“
  projekt „Nový model řízení podniku“
  projekt „Nový informační systém“

Takto postupně uspořádaný seznam projektů je snadno 
pochopitelný a je z něj patrné, kde je ten náš IT projekt. 
Všimněte si, že IT projekt je zde fi nálním završením všech 
předchozích projektů. To je podstatný fakt. Je třeba si uvě-
domit, co to všechno může znamenat pro IT projekt a co 
všechno to bude znamenat pro celý podnik. IT projekt je 
zcela závislý na úspěchu předchozích projektů. Také náš 
budoucí IT projekt bude pravděpodobně do určité míry 
závislý na jiných projektech či výstupech z podniku. Vrá-
tíme se k tomuto tématu ještě později, v kapitole 2.

Obrázek 1.14: Postup realizace Projektu X

Vezměme si ještě jeden příklad a zkusme u něj říci, zda se jedná o IT projekt. Zadáním bude zajistit 
pro všechny obchodníky v podniku plnohodnotné IT vybavení a prostředky pro efektivní práci na 
cestách. Efektivita má spočívat v tom, že obchodník nepozná z pohledu IT, že není ve své kanceláři. 
Vy víte, že představa vrcholového managementu je nakoupit:

  notebooky nebo tablety, 
  mobilní připojení k Internetu, 
  cestovní tiskárnu a skener, 
  přizpůsobit informační systém podniku 
  a zajistit bezpečnost podnikové komunikace na cestách. 

Je to IT projekt? Může se to tak jevit. Je třeba se zeptat na přínos, účel, k němuž 
má tato technika sloužit. Od nadřízeného vrcholového manažera (ředitele) jsme 
dotazem zjistili podrobnosti. Podnik (velkoobhod) se rozhodl, že bude své ob-
chodníky odměňovat podle množství realizovaných návštěv u klientů a výše 
jejich přínosu. Dosavadní pokles v tržbách připisují jednoznačně lenosti obchodníků aktivně jednat 
se zákazníky tváří v tvář. Vrcholové vedení se shodlo, že podpoří tuto změnu následně: 

Obrázek 1.13: Základní složení Projektu X

Obrázek 1.15: 

Obchodník na 

cestách
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  Všichni obchodníci budou celý týden u svých zákazníků. Dostanou nové pracovní smlouvy s no-
vou formou motivace a obdrží do užívání služební automobil.

  Podnik vybaví všechny obchodníky moderními informačními technologiemi, aby byli schop-
ni efektivně vyřizovat objednávky a komunikovat s podnikem.

  Podnik vyčlení 3 obchodní referentky, které budou obchodníkům připravovat nezbytné podklady.
  Všem obchodníkům odeberou kancelářské prostory, židle, stoly, skříně, šuplíky, pevné počítače 

i pevné telefony. Jejich kanceláří bude zákazník.
  Na 1 den v týdnu (pátek) mají k dispozici místnost s oválným stolem, několika židlemi, jednou 

tiskárnou, věšákem na šaty a odpadkovým košem. 
  Každý pátek budou mít obchodníci na tomto místě poradu. Po zbytek týdne bude místnost sloužit 

podniku jako běžná jednací místnost pro všechny. 

Když se na tento projekt podíváme, je nám jasné, že to není IT projekt. Je to projekt restrukturalizace 
obchodního oddělení, kde oddělení IT je odpovědné za dodání technologie. Hlavním výstupem pro-
jektu (výsledkem) není dodání technologické podpory, nýbrž restrukturalizace obchodního oddělení 
jako důsledek realizace změny obchodní politiky. Výstupem je nové obchodní oddělení. 

Jakým způsobem tedy poznám IT projekt? Poznám ho podle toho, 
že výsledkem a výstupem projektu je opět IT produkt, technologie 
nebo přínos. Ne každý informační projekt je tedy nutně IT projekt. 
V prvním případě je uvedený IT projekt skutečně samostatným pro-
jektem v programu projektů. Program sleduje naplnění strategické-
ho cíle, je složený z více projektů a po dosažení cíle je ukončený. To, 
co nazýváme „Projekt X“, je tedy ve skutečnosti program. Představí-
me-li si ty projekty jako pilíře, pak je Projekt X zastřešení celé stavby 
a nositel celkového účelu a také celkového užitku. Mohli bychom ho 
tedy přejmenovat na Program X. 
Žádný projekt nemůže fungovat bez kvalitního plánu. Projekt bez 
plánu není projektem, nýbrž pouze nahodilým souhrnem činností 
bez jasného a přesného směrování k vytyčenému cíli. Potřebujeme 
pochopit proces plánování projektu.

Plánování
Než se pustíme do plánování v projektu, ujasněme si, co je to plá-
nování obecně. Co si tedy představit jako plánování? Je to přípra-
va budoucích kroků a postupů určená k dosažení konkrétního cíle. 
Člověk jako tvor začal plánovat tehdy, když začal uvažovat o bu-
doucnosti. Nepotřeboval plánovat, dokud stačilo v případě hladu 
uchopit lovecké nádobíčko a ulovit si potravu, případně se odevzdat 
svým genetickým predispozicím a připravit si jídlo na zimu. Když 
pračlověk zjistil, že může větší úlovek dále směnit a připravit se na 
obtížné období mnohem lépe, začal plánovat. Začal uvažovat, jak by 
co nejlépe využil své prostředky a zajistil svůj rod na obtížné období 
mnohem lépe. Brzy pak zjistil, že se nemusí soustředit jen na zimní 
období. Může zajistit rod také pro jiné roční období, rozmnožit své 

Obrázek 1.16: IT projekt je 

pouze jedním z pilířů celého 

Programu X
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statky. Pokud chtěl například zvýšit efektivitu lovu, musel také začít plánovat útoky a pohyb členů 
lovecké tlupy. 
Tak nějak to mohlo začít před desítkami tisíc let. Dnes tomu říkáme plánování a podrobněji se tím 
zabývá vědecký obor zvaný ekonomie. Také nástroje používáme jiné, oštěpy jsme vyměnili za tužku, 
papír, kalkulačku nebo IT technologie. Plánování dnes používáme všichni, aniž bychom si to pří-
mo uvědomovali. Plánujeme dovolenou, služební cesty, založení rodiny, denní nákupy, plánujeme 
i to kdy půjdeme spát. Toto plánování je pro nás důležité tím, že se rozhodujeme. To je činnost, bez 
které nelze nic naplánovat.
Plánovat znamená rozhodovat o cestě, kterou se budeme ubírat. Rozhodovat v každodenních situa-
cích znamená plánovat, tedy vidět dopředu a rozhodnout se efektivně pro nejlepší variantu. Nečekaně 
bychom mezi tyto dva pojmy mohli postavit rovnítko: rozhodovat = plánovat.

Proč je plán důležitý?
Nejlépe si vysvětlíme důležitost plánu na konkrétní situaci, na příbě-
hu, v němž chceme postavit loď – velkou plachetnici se třemi stěžni. 
Pojďme spolu předpokládat, že bychom všechny potřebné pracov-
níky seskupili do jednoho hloučku a řekli jim, ať začnou stavět loď 
ihned a bez plánování. Dali bychom jim 30 000 zlatých, na kterých 
bychom se domluvili jako na konečné částce za loď. Pracovníci by 
uposlechli a dali by se ihned do práce. 
Od započetí prací uplyne několik týdnů. Dělníci přijdou s informací, 
že peníze došly, ať jim poskytneme další prostředky. Jenže proč by-
chom měli? Vždyť jsme 
s nimi uzavřeli dohodu, 
že loď postaví za 30 000 

zlatých? Což neumí stavět lodě? Vždyť je to přece jejich 
řemeslo! Stavitelé nás ujistili, že bez plánu nemohou seri-
ózně říci, kolik bude stát dokončení lodě, a dokonce ani 
určit termín předání. Vyžadují od nás plán a dodatečné 
peníze na dokončení díla. Vraťme se na začátek příběhu 
a představme si odlišnou situaci. 
Poskytli jsme pracovníkům plán, podle něhož bude celá loď stát 40 000 zlatých. Jakmile plán dostali 
do rukou, dali se ihned do práce. Uběhnou 3 měsíce. Těšíme se na plavbu po oceánu. Jenže 2 měsíce 
před termínem předání lodi přišli dělníci opět za námi s problémem. Zjistili, že v plánu, který jsme 
jim dali, je závažná chyba ve výpočtech a jednotlivé části lodě na sebe nenavazují. Požadují přepraco-
vat plán. Zdržení se protáhne nejméně o polovinu původní doby celé stavby. Náklady se zdvojnásobí 
z původních 40 000 zlatých na 80 000 zlatých. Tesaři nás upozornili, že se zhorší kvalita lodě, neboť 
předělané části nebudou nikdy tak přesně navazovat jako zcela nové. Za mnohem více peněz a úsilí 
máme dostat výrazně horší kvalitu?
 Kde se stala chyba? Měli jsme plán, jak požadovali. Náš známý, od něhož jsme plán dostali, nám 
tvrdil, že podle něj loď postavil, a my mu věříme. Chyba se stala v plánování. Měli jsme plán, který 
nebyl přizpůsobený okolnostem ani možnostem stavitelského týmu. 

Upozornění: Plán musí být vždy zpracován pro konkrétní situaci. Nelze efektivně použít plán, který byl vytvoře-

ný pro jinou situaci a jiné okolnosti. Okolnostmi můžeme chápat také kvalitu a vybavenost stavitelského týmu.
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Na stavbě lodi se obvykle podílí mnoho desítek až stovek lidí, doda-
vatelů a specialistů. To je náš stavitelský tým. Aby stavba proběhla 
optimálně, je třeba, aby se na tvorbě plánu podílel realizační tým. 
To je tým odborníků, kteří budou řídit práce na stavbě lodi. I reali-
zační tým musí být řízený, proto zvolíme nejzkušenějšího stavitele, 
který bude kontrolovat a koordinovat práce podle plánu. Jedině tak 
si můžeme být jisti, že bude loď odpovídat našim potřebám a že bude 
za smluvených podmínek realizovatelná. 

Co nám sdělil příběh? Bez kvalitního a realistického plánu se neobejdeme. Plánování potřebuje-
me. Je to první a nejzákladnější činnost na cestě k cíli. Realistický plán znamená plán přizpůsobený 
okolnostem a možnostem, které máme. Přesvědčili jsme se o důležitosti plánu, abychom výsledků 
dosáhli levně, rychle a kvalitně.

PDCA cyklus
Samostatné plánování bez navazujících kroků nemá smysl. V praxi se setkáváme s různou podobou 
tzv. plánovacího cyklu PDCA. 

P = Plan = Plánuj
D = Do = Dělej dle plánu
C = Check = Ověřuj
A = Act = Aktualizuj

Obrázek 1.17: Obecný plánovací cyklus PDCA

Nejprve činnosti naplánujeme. Když je plán připravený, začneme podle plánu jednat, konat, tvořit 
a realizovat určené činnosti. V průběhu anebo na konci činnosti je potřeba ověřit, zda výsledky od-
povídají očekávání a dalšímu postupu plánu. Ať už odpovídají či nikoliv, je třeba podle toho jednat. 
Aktualizovat plán, abychom dosáhli cíle s co možná nejlepšími výsledky. 

Tento cyklus je poměrně přirozený a těžko bychom si bez něj mohli před-
stavit náš všední život. Musíme přece neustále ověřovat, zda to, co děláme 
a hodláme dělat, je v souladu s naším záměrem a očekávaným výsledkem, 
nemáme-li činnost změnit, zlepšit nebo ji třeba i zastavit. A je jedno, zda 
v tu chvíli stavíme dům, opravujeme automobil, umýváme nádobí, naku-
pujeme polotovary pro nedělní oběd nebo se třeba holíme. 
Stejný způsobem budeme postupovat u našeho projektu. Budeme opako-
vaně ověřovat, kde se nacházíme, v jakém stavu a zda tento stav odpovídá 
tomu, kde skutečně máme být právě teď. A dále pak, zda následující čin-
nosti můžeme bezpečně vykonat podle našeho plánu nebo bude potřeba 
plán pozměnit, aby bylo efektivněji a bezpečně dosaženo cíle. 

Upozornění: PDCA cyklus je v našem mozku pevně zakořeněný prostou touhou dělat v životě věci správně. 

Bude také součástí naší každodenní práce manažera projektu. 

Obrázek 1.18: Obecný 

plánovací cyklus PDCA
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Jaké známe druhy plánování
Když plánujeme, určujeme tím, jak má vypadat budoucnost. Využíváme k tomu našich nejlepších 
zkušeností, dovedností a znalostí. Plánujeme většinou v týmu, kde je pohromadě více kompetencí 
a snadněji hledáme nejlepší cestu k cíli. Plánujeme především čas, prostředky, cíl a problémy:

Čas plánujeme, když hledáme termín, kdy bude 
naše dílo dokončeno a kdy bude možné užívat 
výsledků a výstupů našeho díla. Plánujeme nejen 
konec, tedy termín ukončení projektu. Je třeba 
plánovat také jeho start, významné události pro-
jektu, datum předání do užívání, datum faktu-
race nebo odměny za dílo, datum závěrečného 
zhodnocení. Časů, které budeme plánovat, je vel-
mi mnoho. Zdaleka to není pouze jeden fi nální 
termín, ačkoliv zpravidla patří k velmi důležitým 
určením času.
Prostředky plánujeme nejen fi nanční (peníze), 
ale také pracovní sílu a v souvislosti s pracovní 
silou potřebnou kvalifi kaci, dovednosti a znalos-
ti (říkáme tomu souhrnně kompetence). Plánu-
jeme místnosti, vybavení, nástroje, nářadí, různá 

příslušenství a jiné hmotné prostředky. Ne všechno musíme 
hned kupovat, ledacos je k dispozici v podniku. Je třeba na-
plánovat všechny základní hmotné potřeby, které mohou 
vzniknout, včetně kancelářských prostředků (papíry, tužky, 
pravítka, spony, obaly, šanony).
Cíl je na prvním a nejdůležitějším místě v plánu. Většinou 
je nám v hrubých rysech určen na počátku, když přebírá-
me řízení projektu. V průběhu plánování musíme cíl natolik 

zjemnit, aby se podle 
toho daly vytvořit 
jednotlivé etapy plá-
nu (zárodky budoucích milníků). Tímto způsobem si rýsu-
jeme cestu, kterou půjdeme k našemu cíli. Cíl má být dobře 
popsán a naplánován z pohledu kvalitativního. Na konci pro-
jektu budeme chtít 
vyhodnotit, jak jsme 
byli úspěšní.
 Pro b l é my  s e 
nám nevyhnou při 
plánování,  a   t ím 

méně při realizaci plánu. Je třeba velmi důsledně specifi kovat 
problémy, do kterých se můžeme dostat. U každého problému 
je třeba určit, jaké kroky máme učinit předem, aby nežádoucí 
situace nenastala. Ale také je třeba stanovit, jaké kroky bude 
nutné učinit, pokud nežádoucí situace nastane. Naším cílem 

Obrázek 1.19: Projekt je cesta přes překážky

Obrázek 1.20: Plán dosažení cíle
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je prokličkovat kolem problémů, případně se přes problémy přebrodit tak, že dosáhneme cíle s co 
nejmenšími prostředky a co nejdříve (nebo ve stanovený čas). 

Plánování v podniku
Většina podniků v ČR plánuje svoji blízkou 
budoucnost. Plánování ve středních podni-
cích probíhá v určených pevně stanovených 
cyklech, do předem připravených podkla-
dů. Následně je vše zpracováno do jednoho 
komplexního podnikového plánu speciál-
ním plánovacím útvarem nebo odborným 
pracovníkem. V podniku plánují všichni 
manažeři na všech úrovních.
Plánuje se na různá časová období. Zákla-

dem bývá strategické plánování, které na období 3 let (střednědobý plán) určí krátkodobé cíle fi rmy 
a na období 5 a více let (dlouhodobý plán) určí dlouhodobé cíle fi rmy. Z těchto plánů by se mělo 
vycházet při plánování na následující roční období.
Realita v mnoha podnicích bývá taková, že se nezřídka strategické plánování nerealizuje. Majitelé 
a vrcholový management plánují pouze na nadcházející roční období. 

Můžete se také setkat s plánová-
ním na kratší úseky – kvartály, 
měsíce, týdny. Plánování je tedy 
vlastní každému zkušenému ma-
nažerovi. Podniky si dnes dobře 
uvědomují, že podceňovat plá-
nování se nevyplácí.

Budoucnost plánování v IT
Informační technologie, informační systémy a komunikační technologie (tedy sou-
hrnně IT) jsou oblasti, jež bývají v podnikových plánech nejvíce podceňovány. Je to 
dáno přirozeností IT, které slouží jako podpůrný prostředek pro činnost podniku. 
IT je stále více dáváno do souvislosti se schopností vytěžit informace, dobře je zpra-
covat, bezpečně je uchovat a ve správný čas a ve vhodné podobě nabídnout tam, kde 
je těchto informací v podniku potřeba. 
Plánování IT se ve většině českých podniků omezuje pouze na roční plán nákladů, 
které oddělení IT spotřebuje na svou podpůrnou činnost. Výjimečně lze spatřit po-
krokově smýšlející manažery, kteří si uvědomují také životnost IT prostředků, ať již 
fyzickou životnost nebo morální zastarávání (ztráta hodnoty a využitelnosti). Vý-
jimkou jsou manažeři, kteří si uvědomují, že chtějí-li svého cíle dosáhnout za 3 roky, 
musí s dostatečným předstihem připravit IT podporu.
Pokročilé plánování v oboru IT přináší skutečné zvýšení efektivity dosažených bu-
doucích cílů. Není snadné pokročile plánovat IT, protože tato činnost vyžaduje dů-
věru vrcholného managementu, znalost trendů, mezioborové znalosti ekonomického 

Obrázek 1.21: Obvykle se plánuje na 1, 3 a 5 let

Obrázek 1.22: Roční období se rozděluje na měsíce a kvartály

Obrázek 1.23: 

Nejčastější 

postavení IT 

v podnikové 

hierarchii
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zaměření a velkou dávku komunikativnosti. Takových IT manažerů je však v českých podnicích jako 
šafránu.  

Obrázek 1.24: IT podpora strategických cílů musí být realizována s dostatečným předstihem

IT projekty se také plánují v hrubých částkách na období, ve většině středních podniků na období 
1 roku. Bývají součástí plánů vrcholového managementu věcně. Finanční náklady jsou zapracovány 
většinou do plánů IT oddělení, fi nančního úseku nebo výjimečně jako náklad pod ředitelem společ-
nosti nebo strategickým plánovacím útvarem. 
Plánování IT má velkou budoucnost teprve před sebou. Podniky tím získají dokonalejší a rychlejší 
podporu svých byznys cílů a také řádově lepší kontrolu při realizaci PDCA cyklu.
 

Co je to projekt
Slovo projekt je moderní. Skloňuje se ve všech pádech, slyšíte o každé činnosti, že to je projekt. I ško-
láci na základních školách se učí nazývat soubor více úkolů projektem. Podívejme se blíže na to, co 
pod pojmem projekt vnímají odborníci na projektové řízení. 

V Národních standardech kompetencí projektového řízení podle IPMA se dozvíme: „Projekt lze defi novat jako 

činnost, která je omezená náklady a časem a jejímž cílem je dosažení souboru defi novaných přínosů dle pa-

třičných standardů a požadavků kvality.“ 

Podle metodiky projektového řízení s názvem PMBOK je projekt: „… dočasné úsilí s cílem vytvořit unikátní 

produkt nebo službu.“ 

A poslední defi nici, kterou zmíním, naleznete v normě ČSN ISO 10006: „Projekt je jedinečný proces sestáva-

jící z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, který 

vyhovuje specifi ckým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.“

Použitý pojem proces je podle ČSN ISO 9000:2000 defi nován jako „soubor vzájemně souvisejících nebo vzá-

jemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy“.

Poslední z uvedených defi nic pojmu projektu nám nejhlouběji charakterizuje projekt. Podrobně si 
tuto defi nici rozebereme, abychom pojem lépe pochopili. 
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  „Projekt je jedinečný proces…“ – to znamená, že coko-
liv se pravidelně opakuje, není jedinečné, a proto to ne-
lze nazývat projektem. V běžné praxi se setkáme s tím, že 
projektem je nazývána kdekterá opakovaná činnost, nebo 
dokonce i produkty.  Jedinečnosti je pro projekt klíčová. 
Proto pro nás projektem je neopakovaná činnost.

  „…proces sestávající z řady koordinovaných a řízených 
činností…“ – to vypovídá o složitosti procesu. Má být slo-
žen z dalších činností, které jsou samotné natolik složité, že 
i tyto podřízené činnosti je potřeba samostatně řídit a jed-
notlivě mezi sebou koordinovat. Naznačuje nám to fakt, že 
výstupy z jedné činnosti musí být koordinovány s výstupy 
druhé činnosti, aby celkově dosáhly cíle. Můžeme tedy říci, 
že projektem nebude vaření čaje, umývání nádobí nebo 
úklid bytu. Ale může jím být stavba domu. Projekt má vý-
razně složitější složení základního procesu.

  „…s daty zahájení a ukončení…“ – značí, že jednotlivé 
podřízené činnosti jsou precizně promyšlené, naplánova-
né a mají své termíny začátků a ukončení. A tyto termíny 
jsou důležité pro ostatní činnosti. Podtrhuje nám to úroveň 
složitosti projektu.

  „…prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje speci-
fi ckým požadavkům…“ – to je výrok, který nás utvrzuje, 
že projekt má hlavní cíl. Tento cíl je popsán, rozdělen na 
dílčí požadavky. Tyto požadavky jsou dále řízené jako niž-
ší cíle – specifi cké požadavky hlavního cíle. Víme tedy, co 
chceme, jak to chceme a jaký to má mít tvar, formu, uži-
tek a vlastnosti. A víme také, z čeho je výsledek složený, 
z čeho se skládá. 

  „…včetně omezení časem, náklady a zdroji.“  To je fi nál-
ní část souvětí. Podtrhuje vše, co jsme již řekli a rozebrali. 
Projekt je omezený časem. Také náklady, které nám ukazují 
nezbytnou hloubku detailu procesu plánování. Potřebujeme 
plánovat s takovou přesností, abychom uměli určit fi nanční 
náklady na realizaci projektu, na dosažení vytyčeného cíle. 
Čas a náklady můžeme kalkulovat jedině společně s požado-
vanými zdroji. Tím jsou v první řadě lidé, tedy ruce a mozky, 
které budou činnosti vykonávat, včetně jejich kompetencí. 
A v druhé řadě, jak jsme se již zmínili, ne všechny zdroje je 
nutno nově kupovat, je možné využít existujících.

Defi nic pojmu projekt je poměrně mnoho. Samotný pojem se 
také historicky vyvíjí. Defi nice pojmu podle výše uvedené čes-
ké jakostní normy se přesně hodí k většině IT projektů. Zkuste 
si ještě jednou zopakovat celou defi nici od začátku do konce. 
Přesvědčte se, že všem částem rozumíte. 
Předvedeme si to na příkladu typického IT projektu.

Obrázek 1.25: Opakující se 

činnosti nelze projektově řídit

Obrázek 1.26: Projekt má 

vždy začátek a konec

Obrázek 1.27: Cíl vyhovující 

specifi ckým požadavkům

Obrázek 1.28: Projekt je omezený 

časem, náklady a zdroji
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Všechny podniky v ČR používají informační systémy typu ERP, které jim zajišťují validitu základních 
ekonomických operací v podniku. Životnost jedné implementace ERP systému se různí vlivem faktorů 
vnějšího okolí fi rmy. Nicméně ve většině případů po 5 letech od implementace IS začínají první větší 
potíže s ERP systémem. Sedm let po implementaci již vnímají podniky potřebu nového ERP systé-
mu nebo výrazných změn. Výměna nebo znovunasazení IS ERP je tedy poměrně častou záležitostí.

Rozebereme si tento projekt detailněji podle výše uvedené defi nice. Jedná se nepochybně o IT projekt, 
neboť cílem projektu je zefektivnění IT podpory fi remních procesů. Jedinečnost je dána faktem, že 
podnik se v daném roce nachází ve zcela jedinečné situaci, kdy končí životnost jednoho nástroje a je 
potřeba jej nahradit novým s lepšími parametry užití. 

Při každé následující implementaci, jež by mohla teoreticky proběhnout za mnoho let, již bude opět 
zcela jiná situace nejen v podniku, ale také výchozí situace IS ERP bude jiná. O jedinečnosti nemůže 
být pochyb. 
Náš IT projekt sestává z řady koordinovaných a řízených činností: 

  Provést několik velmi složitých analýz, které nám určí, co konkrétně potřebuje podnik podpořit, 
proč a do jaké míry. Je třeba analyzovat strategii podniku. 

  Určit, jaký produkt IS ERP bude nejvhodnější pro daný podnik. Vybrat vhodnou dodavatelskou 
fi rmu, partnera, který ERP systém bude implementovat (zavádět). 

Obrázek 1.29: Zjednodušený životní cyklus informačního systému ERP

Obrázek 1.30: Prolínání dvou životních cyklů po sobě následujících informačních systémů ERP
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  Provést detailní analýzu procesů a připravit podnik na nadcházející změnu.
  Prověřit všechny analyzované skutečnosti, zda odpovídají předloženému návrhu optimalizace 

původních procesů.
  Implementovat nový informační systém (soubor činností).

Při této složitosti bude mnoho časových ohraničení, tedy termínů za-
hájení a ukončení. 
Realizujeme tento složitý projekt s cílem, který je velmi specifi cký. Tak 
výrazně specifi cký, že jsme upřesnění cíle vyhradili hned první čtyři uve-
dené činnosti. Omezení časem, náklady a zdroji je výrazné. Podnik si 
nemůže dovolit nasazovat systém donekonečna, protože musí především 
realizovat svůj byznys. Musí tvořit hodnoty, které mají celý tento projekt 
fi nančně uživit. Je to patrné z předchozího obrázku 1.29, kde vidíme, jak 
strmě klesá schopnost starého systému podpořit hlavní podnikání. Je 
tedy nezbytné v poměrně krátké době odhalit příčiny poklesu a při im-
plementaci nového IS tyto příčiny zohlednit. Vzhledem k životnosti sta-
rého systému máme na implementaci jen velmi omezený časový rámec. 
Po stránce nákladů tedy opět bude projekt zřetelně ohraničený možnost-
mi podniku. Podnik musí rutinně fungovat a generovat zisky po celou 
dobu nasazování nového informačního systému. Nemůžeme podnik za-
stavit na půl roku, dokud nedokončíme nový informační systém. Z toho 
nám v praxi vyplývá, že většina zaměstnanců bude pracovat naplno na 
svých rutinních denních úkolech, které jim zabezpečují výdělek. 

Zdroje jsou omezené. A je na nás, abychom našli a zajistili dostatečné zdroje pro náš projekt. Přitom 
bez znalosti toho, jak zaměstnanci vykonávají své činnosti, a bez jejich přímého přičinění není mož-
né nový systém ERP uvést do života. 
Vidíme, že pozice vedoucího IT projektu není právě jednoduchá. Výše uvedený příklad to jen po-
tvrzuje. Vidíme také, jak vypadá typický IT projekt rozebraný podle platné defi nice pojmu projekt.

Kdy jde o projekt ANO a kdy NE?
Pokud si ještě kladete otázku, kdy máme použít projektové řízení a kdy ho nemáme použít, pak je 
načase, abyste si zopakovali předchozí část o tom, co je to projekt. Právě podle těchto kritérií totiž 
poznáme projekt. Projekt je třeba projektově řídit. 
Výjimkou z projektového řízení mohou být jen mimořádné situace, kdy není čas plánovat. Mohou 
to být například živelné pohromy nebo krizové situace. Výjimkou může také být velmi dlouhá doba 

trvání projektu. Zde doporučuji dlouhý projekt rozdělit na více 
menších projektů a vytvořit tím program projektů. Přesto si dejte 
velký pozor na dlouhé trvání projektů. Má svá specifi ka, pro která 
je nemají v oblibě i nejerudovanější experti na projektové řízení. 
Projektově řídit tedy nebudeme poradu týmu, pravidelné plá-
nování ročních nákladů pro podnikový rozpočet na příští rok 
ani operativní plánování výroby (i kdyby to byla výroba IT pro-
duktu). 
Chceme-li projekt řídit, můžeme se uchýlit k vlastním metodám. 
Většina zkušených odborníků na řízení projektů publikuje své 
společné know-how, jak projekty řídit. Vytvářejí metodiky říze-

Obrázek 1.31: 

Pro implementaci 

nového IS ERP je 

velmi omezený čas

Obrázek 1.32: V krizových situacích 

není čas na plánování projektu
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ní projektů, které obsahují soubor toho nejlepšího, mnohokrát vyzkoušeného a v praktickém životě 
ověřeného. Povíme si o některých z těchto metodik, které se ve světě nejčastěji používají k řízení IT 
projektů.

Známé metody řízení projektů
Nebudeme potřebovat znát zpaměti seznam možných metodik řízení projektů. Přesto si o nich po-
víme základní informace, protože se s těmito pojmy můžeme v běžné praxi setkat.
PMBoK, Project Management Body of Knowledge, volně přeloženo soubor znalostí projektového 
řízení. Standard je vytvářen a udržován společnosti PMI (Project Management Institute), Institut 
projektového řízení. Je rozšířený ve více než 170 zemích celého světa. Vznikl v 70. letech minulého 
století v armádním prostředí v USA. V ČR prosazují tuto metodiku většinou IT společnosti vlastněné 
americkým kapitálem. Další informace naleznete na www.pmi.org.
IPMA, International Project Management Association, v českém překladu Mezinárodní asociace 
projektového řízení. Nejedná se pouze o název organizace, která se o rozvoj standardu stará, nýbrž 
také o název metodiky projektového řízení. Vznikl v 60. letech v Evropě, dnes je organizace IPMA 
přítomná na 45 místech na všech 5 kontinentech. V ČR je zastoupená prostřednictvím Společnosti 
pro projektové řízení, o.s., www.ipma.cz. 
PRINCE2, PRojects IN Controlled Enviroments, neboli projekty v kontrolovaných a řízených pro-
středích. Metodika je rozvíjena společností APM Group Ltd., jedná se o britský standard. Vznikl 
v roce 1989 na žádost britského ministerstva průmyslu a obchodu. Vznikl především pro IT pro-
středí a v současné době se používá všeobecně. V ČR nemá dosud zastoupení. Charakterem je velmi 
podobný IPMA. Bližší informace lze najít na www.apmgroup.co.uk. 
Pohybujeme se v prostředí IT, proto je dobré zmínit existenci dalších metod zaměřených na vývoj soft -
waru, například RUP (Rational Unifi ed Process, 1998), AUP (Agile Unifi ed Process, 2005), SCRUM 
(agilní programování) a další. Tyto metody však nejsou komplexní metody projektového řízení.

Jakou metodu projektového řízení vybrat
Není to samo sebou, že se touto otázkou zabýváme. Řízení pro-
jektů je v lidstvu používáno od pradávna. Přesto nemalá množina 
podniků v ČR považuje projektové řízení za zbytečnou adminis-
trativu. Jejich manažeři tvrdí, že projektové řízení pouze zdržuje 
dosažení cíle projektu, prodlužuje čas, zvyšuje náklady na ve-
doucího projektu a na lidský potenciál projektového týmu. V dů-
sledku že odčerpává spoustu fi nancí, které lze určitě efektivněji 
využít. Projektové řízení je především řízení zdrojů, lidí a práce 
směrem k cíli. Proto omezení projektového řízení jen na hromadu 
papírů je zúžení pohledu na 1% činností, které jsou realizovány. 
Většina z těchto monologů má původ v negativní zkušenosti nebo 
v neochotě představit si, jak vypadá efektivně řízený projekt. Pro-

to není snadné přesvědčit takového manažera, aby investoval do projektového řízení. Existuje však 
řada způsobů, jak manažery přesvědčit. 
Výběr metody projektového řízení může být důležitý, pokud máte za zády zahraničního partnera 
nebo větší společnost, která bude kvalitu projektu kontrolovat. Ve většině takových případů však ten-
to partner určí doporučenou metodiku projektového řízení svým vlastním vlivem, takže ve výsledku 
dostane projektový manažer nařízeno, čím se má řídit. To se týká menších společností s výrazným 
vlivem zahraničního kapitálu. 

Obrázek 1.32: Projektový 

manažer pracuje s lidmi, neskrývá 

se za papírovou dokumentaci

K2032_sazba.indd   27K2032_sazba.indd   27 25.2.2013   12:12:3025.2.2013   12:12:30



K A P I T O L A  1  ·  N E Ž  S E  P U S T Í M E  D O  P L Á N O V Á N Í  P R O J E K T U28

Podniky středně velké až velké většinou mají projektovou kancelář, která je 
součástí řízení kvality nebo jakosti a která je samostatně zařazená v organi-
zační struktuře podniku. Projektová kancelář (PMO – Projekt Management 
Offi  ce) odpovídá vedení společnosti za to, že ve všech projektech bude pou-
žitá stejná metodika řízení projektů. 
V podnicích středních a menších než střední (pod cca 500 zaměstnanců) 
není projektová kancelář pravidlem. Zde si může manažer projektu zvolit 
metodiku podle svého uvážení. Na tyto podniky cílíme v naší knize. Bude-
me vycházet především ze standardů IPMA a PMBoK a přizpůsobíme je pro 
začínající manažery projektů v oboru IT. 

Abychom mohli začít plánovat konkrétní projekt, potřebujeme umět vytvořit úspěšný projekt. Proto 
se v další kapitole budeme zaměřovat více na faktor úspěchu. 
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Kapitola 2
Jak se vyrábí úspěšný projekt 

aneb Jak poznáme úspěch

Několik renomovaných auditorských fi rem provádí každoročně průzkum projektového řízení v ČR. 
Průzkum, který provedla v roce 2011 renomovaná auditorská společnost Ernst&Young, poukazuje 
na alarmující nedostatky v realizovaných projektech. 
Důvody neúspěchu projektu (podle výše zmíněného průzkumu):

Tabulka 2.1: Důvody neúspěchu projektu. Průzkum řízení projektů v ČR 2011. Ernst&Young

% oslovených Důvod neúspěchu
45 % Změna rozsahu projektu
42 % Změna rozsahu projektu kvůli tomu, že byl projekt na počátku špatně vymezen
34 % Rozdílné očekávání výstupů z projektu
32 % Nedostatečná podpora ze strany vrcholového managementu
26 % Nedostatečný nebo příliš optimistický rozpočet

Při dotazování byly osloveny především střední a větší podniky, které mají vlastní projektové zázemí 
a které se snaží o vysokou kvalitu projektů. 
Z tohoto výčtu můžeme odvodit nejvíce problematické oblasti, kterým se při řízení projektů obvykle 
nevěnuje dostatek pozornosti:

  Sjednocení očekávání od výstupů projektů na všech klíčových úrovních
  Analýza rozsahu projektu a vymezení rozsahu, včetně kvality výstupů
  Pečlivě zpracovaný plán projektu, včetně dekompozice
  Změnové řízení v realizační fázi projektu
  Komunikace s vrcholovým vedením, zajištění dostatečné podpory projektu

První tři body se týkají první fáze projektu, tedy období přípravy plánování. Další dva body jsou 
kritické převážně v realizační fázi projektu, nicméně před realizací bude třeba se na tyto problémy 
připravit. O fázích projektu si podrobněji povíme v kapitole 3. 

Co je to úspěšný projekt ?
To je obecná otázka, na kterou existuje jednoduchá obecná odpověď. Za úspěšný můžeme považovat 
projekt, který splnil:

   účel, 
   očekávání, 
   cíle projektu,
   ostatní klíčové parametry projektu.

2
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Pokud chceme být konkrétnější, musíme si rozebrat detailně jednotlivé body.
Účel je na úplném začátku celého cyklu úspěchu pro-
jektu. Účel je důvod, proč má smysl pro podnik investo-
vat prostředky, zdroje, čas a pracovní úsilí do realizace 
projektu. Vyjadřuje konkrétní a specifi cký přínos celé 
fi rmě, výraznou přidanou hodnotu k současnému sta-
vu. Účel bývá často vyjádřený slovy a zároveň je vypo-
čítán pravděpodobný fi nanční přínos projektu.
Přínosy se nejvíce projeví až v závěru projektu, respek-
tive po ukončení realizační fáze projektu. Jsou však také 
přínosy, které se mohou začít projevovat až za delší ob-
dobí; například nižší provozní náklady, zvýšení podpo-
ry prodejních procesů, eliminace nechtěných zakázek 
včasným vyhodnocením ziskovosti atp. Přínosy mají 

vždy nějaký okamžik v čase, kdy je možné je měřit a hodnotit. Mají také okamžik 
v čase, kdy měření přínosu dosahuje nejvyšších hodnot. Tyto okamžiky mohou 
být různé, při defi nici přínosů je vhodné stanovit termín i způsob měření příno-
su. Přínos budeme defi novat vždy specifi cky a vzhledem k času jeho hodnocení. 
Podrobněji to rozvedeme v části věnované plánování projektu.

Finanční kalkulace je velmi vhodná proto, že všichni, kteří v podniku mají nějaké zájmy (ať už jsou 
to zaměstnanci, majitelé, vedoucí, ředitelé, dodavatelé nebo odběratelé), mají ve jmenovateli svých 
zájmů peníze.

Sjednocení očekávání na všech úrovních (nejen na řídících) je dalším klíčovým 
faktorem úspěchu. Každý, kdo se s výsledkem projektu přímo nebo nepřímo 
setká, má od výsledků projektu svá očekávání. Úspěšný projekt naplňuje tato 
očekávání. Podrobněji se k tomu vrátíme v páté kapitole v části věnované ana-
lýze zainteresovaných stran projektu. Když máme účel a očekávání, jsme dobře 
připraveni k začátku plánování projektu.
V rámci plánu potřebujeme velký nesnadný úkol rozdělit na více menších po-
stupných kroků. Budeme defi novat hlavní cíle projektu a také hlavní výstupy 
projektu. Cíle nesmí být ve vzájemném protikladu, mají se doplňovat a společ-
ně naplňovat hlavní účel projektu. Ke způsobu defi nice cílů a jejich nezbytným 
vlastnostem se dostaneme rovněž v páté kapitole.
Pečlivě určené a nadefi nované cíle projektu budou nakonec upřesněné do podo-
by parametrů tak, aby v blízkém budoucnu nedocházelo k diskuzím o konečné 
podobě výstupu projektu. To bude klíčové pro řízení kvality projektu.
Každý projekt musí mít výstupy. Hlavním obecným výstupem projektu je jeho 
účel. Výstupy dílčích cílů projektu mají naplňovat celkový účel projektu. V zá-

věru projektu tedy odevzdáváme uskutečněný podle představ a očekávání, kterého bylo dosaženo 
dohodnutým způsobem (dle plánu). 

Obrázek 2.1: Čtyři splněná kritéria projektu
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Dokončený neznamená úspěšný
Každý projektový manažer se setká v praxi s projektem, který je dokončený, ale nikoliv úspěšný. Před-
stavme si příklad: projekt implementace informačního systému, který je dokončený, a informační 
systém funguje podle technologických kritérií dodavatele. Nebyly splněny některé parametry projektu:

  neproběhla optimalizace logistických procesů,
  neuspořilo se tolik pracovních sil, kolik bylo dodavatelem garantováno,
  celková realizace se protáhla vlivem chyb v reportingu o 2 měsíce,
  nedostatečná analýza procesů způsobila prodloužení procesů a uživatelé si stěžují na složitost 

práce v novém systému. 

Za této situace nelze považovat projekt za úspěšný. Nesplnil klíčová kritéria, parametry projektu ani 
očekávání. Byť je informační systém implementován do prostředí podniku, situace podniku se z pro-
cesního hlediska podobá situaci před implementací. 
Zamysleme se nad tím, co můžeme udělat pro úspěch našeho projektu, jak úspěch podpoříme, jak 
úspěch byť jen defi nujeme. 

Naslouchání a mluvení
Abychom připravili projekt co možná nejlépe, potřebujeme mít určité vlastnosti, schopnosti a do-
vednosti. Naslouchání patří mezi nejdůležitější z nich. 
Podle několika studií si coby lidé pomatujeme jen 25 až 50 % toho, co slyšíme. Pokud dostáváme 
pokyny nebo je nám sdělována určitá informace, neslyšíme ji celou. Musíme doufat, že to podstatné 
a důležité z této informace je obsaženo v našich 25 až 50 %. Ale co když tomu tak není? Říká se, že 
naslouchání je umění. Pro manažera je velmi důležité, protože je to on, kdo rozhoduje v situaci s ne-
dostatkem informací. Potřebujeme proto znát informací co možná nejvíce, tedy těch podstatných.

Obrázek 2.2: Komunikační šum, 100 % jde do ucha, 25 % jde do mozku

K2032_sazba.indd   31K2032_sazba.indd   31 25.2.2013   12:12:3625.2.2013   12:12:36



K A P I T O L A  2  ·  J A K  S E  V Y R Á B Í  Ú S P Ě Š N Ý  P R O J E K T  A N E B  J A K  P O Z N Á M E  Ú S P Ě C H32

Je třeba cvičit tzv. aktivní naslouchání. Můžeme se 
cvičit tím, že vědomě usilujeme o to, abychom slyšeli 
více než jen pouhá slova, která jsou nám sdělována. 
Druhá osoba nám sděluje mnohem více – pocity, ná-
lady, emoce. Vnímejme a snažme se pochopit, co se 
nám snaží sdělit, jak se u toho chová. Vyžaduje to 
dlouhodobý trénink. Výsledky však stojí za tu ná-
mahu. O aktivním naslouchání bylo napsáno již vel-
mi mnoho. Neváhejte si vyhledat vhodné informace, 
publikace nebo kurzy na Internetu.

Výsledky naslouchání si můžeme ověřovat dob-
ře a vhodně mířenými dotazy nebo lze použít 
též opakování sdělení s dotazem, zda je to sku-
tečně tak a vše podstatné. Nezapomeňte při ta-
kovémto potvrzení poděkovat – je to více než 
slušnost. 
Vždy se snažte rozeznat, o jak závažné sděle-
ní se jedná, a tomu přizpůsobte komunikaci. 
Pro důležité rozhovory vhodně zvolte prostře-
dí a okolnosti tak, abyste nebyli rušeni a roz-
ptylováni. 

Tip: Pokud je obzvláště obtížné soustředit se na slova, která slyšíte, můžete se 

pokusit v duchu opakovat slova druhého, která vám říká. Posílíte tak význam 

toto, co slyšíte, a pomůžete tak kontrolovat sklouzávání do vlastních myšlenek, 

k čemuž míváme během rozhovoru sklony.

Důležité: Pamatujte si, že naslouchání je příležitost pochopit problém. Ve většině případů se v osobním 

rozhovoru dozvíte mnohem více informací, než vám kdo předá textem. V textu, zprávě nebo emailu již ne-

jsou emoce a nejsou zde postoje druhého, nebo nemusí být pravé a transparentní. Snažte se vést jednání co 

nejčastěji ústní formou a dávejme jí přednost před neosobní formou komunikace. 

Obrázek 2.3: Zpětná vazba dotazem

Obrázek 2.4: 

Opakování slyšeného
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Emaily jsou nešvarem komunikace
Většina IT profesionálů má sklony používat emaily pro veškerou komunikaci. Řízení projektu je 
komunikace. Emaily by měly sloužit při řízení projektů jen ke krátkému informování nebo předání 
souborů. Nepoužívejte je ke komunikaci, nebo se učtete k smrti. 

Každý komunikační prostředek má svoje klady i zápory. Možná 
se bojíte ústní komunikace, protože nedovedete rychle zareago-
vat. To však nemusíte. Dejte najevo, že jste přijali sdělení a že se 
rozmyslíte. Považujete-li sdělení za důležité, krátce zopakujte 
sdělení a nechte si tím potvrdit, že jste vše podstatné v komuni-
kaci zachytili. Zeptejte se, zda jsou ještě nějaké důležité okolnosti, 
které by vám druhá strana měla sdělit. Pokud ano, můžete požá-
dat o samostatnou schůzku (byť za 10 minut vedle v zasedačce) 
nebo písemné doplnění e-mailem. Toto doplnění si však potom 
také přečtěte a odpovězte, nejlépe opět stručně osobně nebo te-
lefonicky a následně také velmi krátce e-mailem.
Na emaily se snažte odpovídat jen stroze a výstižně. Žádné roz-
vláčné vysvětlování do emailu nepatří. Představte si, že píšete 
SMS zprávu a napište maximálně 3 SMS, tedy cca 450 znaků. 

To by mělo být absolutní maximum. Více adresát stejně nepřečte nebo v lepším případě po přečtení 
zapomene. Emaily jsou zloděj času většiny IT expertů. Není přitom důležité, kolik jich dostáváte. 
Máme-li ve schránce jen několik málo e-mailů denně, máme tendenci podrobněji odpovídat a ro-
zepisovat se více. Při větším počtu emailů máme tendenci psát jen úsečně a někdy i nedostatečně.

Důležité: Jeden krátký telefonát vydá za celý email, zvláště pokud je doprovázen krátkou informací emailem. 

Jeden osobní rozhovor vydá za celou stranu A4 textu, a leckdy i více. Vytvořte si svoji metodiku, podle které 

se budete řídit a k níž se budete neustále vracet.

Tip: Pokud chcete zvýšit efektivitu čtení zpráv, oznamte členům projektového týmu pravidla komunikace. 

Jejich součástí může být fakt, že budete upřednostňovat informace osobně a telefonicky, emailem jen ty, 

které jsou uvedeny s vysokou prioritou. Podstatné informace, které významně ovlivňují projekt, by měly být 

zasílány jen emailem s vysokou prioritou.

Kdo řídí problémy? (řízení rizik)
Hovoříme často o úspěchu, o problémech již málo. Samotné slo-
vo problém v nás vyvolává negativní pocity a emoce. Častěji se 
slovo problém nahrazuje slovem riziko. Je výstižné a vyjadřuje 
také děj, který by měl u každého rizika následovat, tedy jeho 
eliminaci. 
Řízení projektu je řízením problémů, řízením rizik. Kdyby ne-
bylo překážek na cestě k cíli, mohl by řídit projekt každý, nebo 
by spíše nebylo ani zapotřebí. Pokud se loď umí řídit sama, ne-
potřebuje kapitána. To v projektech neplatí, protože my řídíme 
lidi, jejich práci a výstupy.
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Podcenění rizik způsobuje velmi často potíže v řízení nejen začínajícím manažerům, ale také zku-
šeným. S opakem – přeceněním rizik – jsem se v praxi ještě nesetkal. Potenciální rizika se plánují 
společně s projektem a řídí v průběhu jeho implementační fáze. 

Důležité: Kdo řídí rizika, řídí také úspěch projektu.

Motivace
Těžko si lze představit, že bychom projektově řídili jen sami sebe. Vždy máme nějaký projektový 
tým. V něm může být nejen kolega – zaměstnanec našeho podniku, ale také externista nebo zástupce 
dodavatele nebo více dodavatelů. Bez lidí bychom projekt nerealizovali, dokonce ani nenaplánovali. 
Bez motivace bychom nedosáhli efektivity jejich práce a činností. 
My lidé chceme být motivováni už samotnou prací. Chceme, aby odpovídala tomu, co očekáváme 
a co nás motivuje. A to se vždy nepovede. Pracujeme možná na pozicích, na které jsme si zvykli, ale 
nemáme tu práci dvakrát v oblibě. Když se nás někdo pokusí touto prací pro projekt motivovat, právě 
tím nadšeni nebudeme a spíše mu dáme košem. 

Někdo je motivován fi nančními prostředky, někdo přivítá mož-
nost vzdělání, jiný se rád angažuje při kreativní činnosti, jiný 
zase rád rozhoduje či komunikuje s lidmi. Někdo rád přijímá 
odpovědnost a důvěru při delegování. Finanční prostředky coby 
motivátor mají být vždy až na posledním místě, protože působí 
jen krátkodobě a jsou velmi návykové.
Také manažer projektu musí mít vhodnou motivaci. Jestliže by 
motivaci ztratil, bude celý projekt vážně ohrožený. On je ten „vy-
volený“, na němž leží odpovědnost za uskutečnění všech kritérií 
našeho úspěšného projektu. Odpovězme si sami sobě na otázku, 
co nás nejvíce motivuje, co nás bude ve stresové a vypjaté atmo-
sféře motivovat – a jak bychom nejlépe motivovali manažera pro-

jektu. Motivace by měla být přiměřená vzhledem k účelu projektu, k ostatním členům týmu. Měla by 
také být dostatečná vzhledem k odpovědnosti, kterou přebíráme. 
Až budeme připravovat svůj projekt, budeme též potřebovat znát 
motivátory všech důležitých zainteresovaných osob. K motiva-
ci se ještě podrobněji vrátíme v samostatné kapitole věnované 
týmové práci.
V tuto chvíli máme dostatek základních informací k tomu, aby-
chom mohli začít plánovat konkrétní projekt. Vzhůru ke kon-
krétnímu projektu!
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Kapitola 3
Zakládáme projekt

Tato kapitola bude již více prakticky zaměřená. Ukážeme si:
  Jak vzniká projekt
  Jaké informace ke svému vzniku nezbytně potřebuje
  Jak vytvořit projektovou myšlenku
  Jak postupovat před přijetím projektu
  Jak se formálně zakládá projekt
  Vytvoříme si vlastní projekt
  Strategický plán projektu
  Životní fáze projektu

Na závěr kapitoly budeme mít formálně defi novaný projekt, který budeme v dalších částech rozvíjet 
a zdokonalovat. 
Typy projektů se různí místem a účelem vzniku, očekáváním a způsobem přístupu a návrhu reali-
zace projektu a také způsobem vyhodnocení jeho úspěšnosti. IT projekty vznikají různými způso-
by. Záleží na tom, jak důležité jsou pro podnikání a zda jsou předmětem dalšího prodeje, například 
v podobě služby nebo produktu. 
Můžeme tedy obecně určit tři typy projektů:
  projekty podpory fi remních procesů, 
  projekty tvořící služby nebo produkty, které podnik dále nabízí svým zákazníkům
  a kombinaci výše zmíněných dvou možností.

Přístup k návrhu projektu se liší podle typu. Při defi -
nici projektu prvního typu se soustředíme na vnitřní-
ho zákazníka – uživatele výstupu projektu. Příkladem 
takového projektu je nový ekonomický informační 
systém zavedený v podniku. 
Při definici projektu druhého 
typu věnujeme pozornost pře-
devším vnějšímu zákazníkovi, 
kterému je poskytován produkt 
nebo služba. Příkladem takové-
ho projektu může být vybudování nového technolo-
gického centra, které bude poskytovat jiným fi rmám 
službu pronájmu IT technologií. Toto řešení je dnes 
velmi obvyklé a je známé pod názvem „Cloud Center“ 
nebo též „klaudové centrum“ či „hostingové centrum“. 

3

Obrázek 3.1: Tři typy projektů
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Při defi nici projektu třetího typu je třeba kombinovat oba přístupy a zvolit ten 
přístup, který je pro výsledek určující. Obsahem takového projektu může být na-
příklad realizace nového připojení k Internetu, jehož výstupem jsou nové služby 
poskytování přístupu k Internetu okolnímu světu, fi rmám a domácnostem. Tako-
výto projekt bude jistě zaměřený primárně na prodej služeb. Zavedení Internetu 
je jednoduchý krok, který není třeba řídit projektově, není-li spojený s prodejem 
Internetu dále. 
Další příklad můžeme vidět v projektu vytvoření nové serverovny pro náš podnik. Plánujeme, že 
bude mít dostatečnou kapacitu, využitelnou pro jiné podnikatelské subjekty v budově. Takovýto pro-
jekt bude zjevně převážně interním projektem podniku s dodatečnými vedlejšími výstupy směrem 
k vnějšímu zákazníkovi. 
Všechny tři typy projektů mají rozdílná očekávání. V prvním případě se zabýváme převážně náklady, 
nezajímá nás tolik marketing a obchodní hlediska. V druhém případě nás nejprve zajímá marketing, 
obchodní politika, výnosy; náklady až v těsném sledu za tím.

Přidaná hodnota projektu 
Každý projekt musí mít přidanou hodnotu, tedy přínos. Bez při-
dané hodnoty je projekt zbytečný. Porovnáváme vždy hodnotu 
před projektem a plánovanou budoucí hodnotu, které dosáh-
neme jeho realizací. Přínos musí být natolik velký a významný, 
že se vyplatí investovat fi nanční prostředky, čas a úsilí podniku. 
Proto je třeba klást si již při vzniku myšlenky projektu důležité 
otázky:

  Jakou podnikovou činnost nebo aktivitu podpoříme? 
  Kdo je uživatelem výsledků projektu?
  Čeho chci dosáhnout?
  Jak nejlépe vyjádřím přínos?
  Jak moc se to podniku vyplatí?
  Jaká je vypočítaná návratnost investovaných zdrojů?
  Je projekt realizovatelný v prostředí a podmínkách podniku?

V praxi se setkáme s projekty, které vznikají i bez odpovědí na výše zmíněné otázky. Pokud se k nám 
odpovědi na tyto otázky nedostaly, je potřeba po nich vždy pátrat. Jako detektivové musíme zjistit, 

jaká jsou hlavní očekávání a přínosy projektu. TOP manažeři 
rozhodují o projektech vědomě a v zájmu podniku. Někdy roz-
hodnou na základě zpracovaných analýz a posudků, jindy roz-
hodnou na základě své vlastní intuice. 
Ať je to jakkoliv, manažer projektu se musí k odpovědím na výše 
položené otázky dopracovat často vlastním úsilím. Právě to je 
náš první úkol v projektu. Bez těchto informací nelze projekt 
převzít ani navrhnout nový vlastní. Musí nám být vždy jasné, 

co po nás vedení přesně požaduje a jaké přínosy očekává. V tomto případě nelze zůstat v obecné ro-
vině. Je zcela nezbytné být konkrétní, nestačí povšechné odpovědi. V této kapitole se ještě naučíme, 
jak tomu formálně pomoci.
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Tvoříme projektovou myšlenku
Projekt můžeme dostat na starost rozhodnutím vedení podniku nebo našeho nadřízeného. V odliš-
né situaci jsme, pokud tvoříme návrh projektu sami vlastními silami. V takovém případě si musíme 
umět na zmíněné otázky sami odpovědět. Můžeme rovněž požádat jiné kolegy, aby nám pomohli 
s úvahami. Více názorů, myšlenek a nápadů se při startu určitě vyplatí. K tomu potřebujeme kole-
gům předložit promyšlený návrh, který s nimi budeme dále rozvíjet. Musíme si tedy alespoň částečně 
připravit mapu svých myšlenek. 
Myšlenková mapa je jednoduché propojení krátkých myšlenek, vztahů a souvislostí. Metoda je pou-
žívána stovky let, jedním z prvních uživatelů této metody byl novoplatónský fi lozof Porfyrios z Tyru. 
Mapa je nepostradatelným pomocníkem kreativních lidí. Můžeme ji vytvořit pomocí papíru a tužky. 
Existují také pomocné soft warové nástroje, které umožní vytvářet jednoduchá myšlenková schémata 
(například produkt Mindjet MindManager nebo FreeMind). Český i světový Internet je plný odkazů 
na různé nástroje, z nichž mnohé jsou použitelné zdarma.

Obrázek 3.2: Myšlenková mapa malovaná ručně

Při přípravě návrhu se vžijeme do role podnikatele. Představte si situaci, že my 
jsme podnikatelé. Naše vlastní fi nanční prostředky, které by jinak skončily na 
konci roku v naší peněžence, máme nyní vložit do nápadu někoho druhého. 
Myšlenka projektu nás musí natolik oslovit, abychom se tou myšlenkou chtě-
li alespoň zabývat. Jako podnikatelé chceme, aby nás někdo přesvědčil, že své 
peníze máme vložit do navrhovaného projektu, že máme obětovat svůj poten-
ciální užitek z těchto peněz. Chceme vědět, co nám to přinese, zda to pro nás 
stojí za tu oběť.
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Obrázek 3.3: Myšlenková mapa vytvořená v SW nástroji Mappio

Upozornění: Myšlenková mapa nemusí být grafi cky dokonalá. Grafi cká kvalita podporuje vypovídací schop-

nost a je přínosem. Spotřebovává však příliš mnoho času na jedné straně a na druhé straně její grafi cká propra-

covanost ubírá našemu mozku prostor pro další úvahy a rozvoj myšlenek. Buďme tedy při tvorbě myšlenkové 

mapy střízliví. Našim úkolem je sledovat cíl projektu, a ne vytvářet umělecká díla.

Obrázek 3.4: Takto může vypadat myšlenková mapa projektu
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Proč předkládat myšlenku
Náš nadřízený má k podnikání naší fi rmy většinou blíže nežli my. Může přijít 
s novými myšlenkami, návrhy a podněty. Pokud vytvoříme příliš podrobně 
zpracovaný koncept projektu, strávíme nad ním mnoho času. To se našemu 
nadřízenému nemusí líbit a může to považovat za plýtvání pracovním časem. 
Svoji rutinní práci přitom musíme odvést stejně tak precizně jako kdykoliv 
jindy. Příprava takovéto myšlenky je ve své podstatě mimopracovní aktivita, 
pokud to nemáme uvedené v popisu práce. 
Pokud by bylo potřeba, přepracovat jednoduchou projektovou myšlenku je 
snadnější. Projektová myšlenka také poskytuje více prostoru pro různé ná-
měty a inovace vašeho původního záměru, které mohou naši kolegové do 
projektu vnést. Nelpěte zbytečně na své myšlence a dopřejte jí prostor pro to, 
aby se rozvinula. Je to jako s květem na stromě. Také nemůžeme lpět na tom, 
aby květ zůstal stále jen květem jen proto, že se nám to takto líbí. Přirozeně 
předpokládáme, že se květ stromu změní v plod, nezralý plod, který bude 
realizací našeho projektu zrát.

Myšlenkové mapy můžeme vytvářet více způsoby, z nichž dva jsou využívány nejvíce. První způsob 
tvoří myšlenku směrem od středu do stran pomocí členění hlavní myšlenky na menší části, kterým 
se říká větve. Jednotlivé větve rozvádějí, obohacují a zpřesňují 
hlavní myšlenku. Tento postup je znázorněný na výše uvedených 
příkladech map. Prakticky tím zaznamenáme jakousi dekompo-
zici – rozložení hlavní myšlenky. 
Druhým typem myšlenkové mapy je způsob zakreslení vztahu 
mezi více myšlenkami, kde každá má stejnou váhu, žádná není 
menší nebo významnější. Vztahy mezi myšlenkami se zazname-
návají prostými čárami, někdy opatřenými ještě šipkami. Opět 
doporučuji začít od středu, kam vepíšeme naši klíčovou myšlen-
ku, ale není to nezbytně nutné. 

Příprava myšlenky projektu
Postup si demonstrujeme na vzorovém projektu. V průběhu celé knihy nás bude provázet a budeme 
tento projekt postupně rozvíjet. 

První krok – příprava myšlenky

Připravíme si myšlenkovou mapu. Při tvorbě mapy postupujeme od 
středu směrem do stran. V centru je tedy napsán název myšlenky našeho 
projektu. Postupně větvíme myšlenku a každá nová větev je dále roz-
víjena jako samostatná část. Chováme se, jako bychom malovali jakýsi 
strom. Hlavní větve jsou ty nejdůležitější součásti projektu a měly by mít 
stejnou úroveň detailnosti – v praxi se používá slovo „granularita“. Je to 
důležité pro dobrou čitelnost výsledné mapy a snadnější porozumění.
Při tvorbě myšlenky formulujeme vždy velmi jednoduše. Píšeme jen to 
nejdůležitější, holou kostru informace. V žádném případě nebudeme 
používat rozvinuté věty a počet slov omezíme na minimum. Pokud 
chceme podpořit čitelnost textu, můžete použít obrázků, barvy a stylu 

První krok – příprava myšlenkyk

Obrázek 3.5: Každá 

myšlenka má vlastní 

proces zrání

Obrázek 3.6: Druhý typ 

myšlenkové mapy

Obrázek 3.7: Jednoduchost 

a stejná úroveň detailnosti 

zaručí lepší čitelnost
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písma. Vždy máme na paměti, že netvoříme umělecké dílo, ale obraz, který má zaujmout k dalšímu 
přemýšlení a vyjádřit výhodnost naší myšlenky projektu.
Výsledná mapa může vypadat například jako na následujícím obrázku. Mapa vznikla v SW nástroji 
MindJet MindManager. 

Obrázek 3.8: Jednoduchá myšlenková mapa našeho projektu

Důležité je hned zpočátku nezahltit čtenáře spoustou informací, které při prvním jednání neocení. 
Následně můžeme mapu rozpracovat do většího detailu. Poslouží nám to jednak k řízení projektu 
a všech souvisejících okolností, jednak také pro zapamatování a zaznamenání všech podstatných 
myšlenek, které se na první schéma z různých důvodů nevešly. Může vypadat jako na následujícím 
obrázku. Nebo může být ještě více rozvinutá. Důležité je, abychom se v ní orientovali.

Obrázek 3.9: Rozvinutá myšlenková mapa našeho projektu

Pro naše potřeby je možné rozvinout mapu až do velkých detailů, které lze v případě potřeby skrýt.
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Obrázek 3.10: Podrobnější myšlenková mapa našeho projektu

Široce rozvinutá myšlenková mapa slouží především manažerovi projektu. Výše uvedená mapa již 
zachycuje zkušenost s implementací ERP systému. Proces implementace bude určitě ovlivňovat také 
dodavatel – implementátor, který nový informační systém v našem podniku zavede. 

Upozornění: Pokud jsme základní myšlenku takto nerozvinuli, nic se neděje, protože s tímto nám může 

pomoci náš tým. Jeho účast bude velmi důležitá ve všech stadiích života projektu, plánování a přípravnou 

fázi nevyjímaje.

Při zpracování myšlenky máme především domyslet všechny 
úhly pohledu nahlédnout na problematiku ze všech možných 
stran. Nikdo se nás zatím nebude vyptávat na úplné detaily. 
Chceme především zaujmout pozornost a posunout jednání 
k rozhodnutí zabývat se naší myšlenkou. Bude-li někdo požado-
vat detail, zeptáme se dotazujícího, zda a jaký má význam tento 
detail v počátku plánování. Pokud vám odpoví, sdělíme mu, že 
vezmeme jeho připomínku v úvahu v procesu plánování. Jeho 
připomínku si tedy nezapomeneme poznamenat. 

Obrázek 3.11: Na jednu 

věc je vždy více pohledů 
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Druhý krok: Příprava A4 s připomínkami kolegů

Předložíme vybraným kolegům naši myšlenku. Vybereme kolegy, kteří jsou podstatně spojeni s byz-
nysem naší fi rmy a mohou mít potenciální zájem na projektu a jeho výstupech. Názory kolegů budou 
ideálně směřovat k jejich vlastním činnostem a podpoře byznysu naším projektem. 
Odpovědi na důležité otázky projektu, o kterých jsme se dříve zmiňovali, přepracujeme do stručného 
dokumentu o velikosti maximálně 1 listu A4. Přidáme doporučující názory kolegů a myšlenkovou mapu. 

Upozornění:  Nezapomeňte celý dokument pojmenovat, očíslovat stránky a na závěr vložit datum a svůj podpis. 

Třetí krok: Domluvit jednání s nadřízeným 

S takto připravenými podklady sjednáme schůzku s nadřízeným a krátce představíme myšlenku pro-
jektu. Představíme záměr maximálně v 10 minutách a požádáme nadřízeného o jeho názor. 

Příklad takto připraveného dokumentu je k dispozici na stránce http://knihy.cpress.cz/K2032 po klepnutí na 

odkaz Soubory ke stažení – soubor Předložení návrhu projektu.docx.

Upozornění: Při prvním sdělení myšlenky neočekávejte nadšený souhlas! Váš nadřízený bude potřebovat 

prostor pro svůj názor. Musíme ponechat dostatek času, aby v mysli osloveného myšlenka zrála. Ne však příliš 

dlouho, týden či dva by měly stačit i velmi zaneprázdněnému manažerovi. Požádáme nadřízeného o přibližný 

termín, kdy můžeme očekávat jeho zpětnou vazbu.

Čtvrtý krok: Požádat o projednání a schválení návrhu

Jestliže nám nadřízený podá negativní zpětnou vazbu, vždy požadujeme důvod zamítavého stanovis-
ka. Je pro nás důležitý, abychom věděli, co s návrhem dále uděláme. Můžeme ho přepracovat podle 
návrhu a potřeb nadřízeného nebo můžeme odložit v čase jeho představení z konkrétních objektiv-
ních důvodů. Měli bychom však pátrat po příčinách nesouhlasu. Nesouhlas není vždy nezdarem, 
protože se může jednat jen o nevhodný časový moment nebo nepříznivé okolnosti v životě podniku. 
Pokud dostaneme od nadřízeného pozitivní zpětnou vazbu, můžeme se zeptat na to, co ještě je potřeba udě-
lat, aby mohl být návrh předložený ke schválení vyššímu vedení podniku. Jen vyšší vedení podniku může 
schválit záměr zabývat se dále projektem. Má-li nadřízený zájem o realizaci projektu, myšlenku podpoří.
Takto postupujeme v případě, že vytváříme zcela nový projekt a chceme ho představit. V případě, 
že projekt k nám přichází směrem od nadřízeného a my jsme osloveni k jeho realizaci, postupujeme 
trochu odlišně. 

Převzetí nového projektu
Rozhodne-li vedení podniku o IT projektu, většinou si zvolí IT specialistu do role jeho vedoucího. 
Nadřízený nám sdělil, že bude realizován projekt a my jsme byli vybráni, abychom ho dovedli k cíli. 
Nejprve tedy poděkujeme za důvěru a obratem sdělíme náš oprávněný požadavek, abychom byli se-
známeni se všemi úvahami, které vedly k přijetí rozhodnutí. To proto:

  Abychom znali odpovědi na základní otázky, které jsme si uvedli výše. 
  Abychom mohli promyslet, co všechno budeme potřebovat pro realizaci tohoto záměru.
  Abychom mohli nabízenou roli a závazek přijmout.

Druhý krok: Příprava A4 s připomínkami kolegů

Třetí krok: Domluvit jednání s nadřízeným

Čtvrtý krok: Požádat o projednání a schválení návrhu
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