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Anotace 

Téma diplomové práce je analýza metod, postupů a metodiky procesního a projektového 

řízení se zaměřením na řízení v oblasti IT. Na základě provedené analýzy navrhněte 

doporučený postup pro získání certifikace podle některé z uznávaných metodik 

projektového a procesního řízení. 
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Annotation  

Thes is Theme analyze the methods, procedures and methodologies for process and project 

management with a focus on the management of IT. On the basis of the analysis suggest a 

recommended procedure for obtaining certification under any of the recognized methods of 

project and process management. 
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Seznam použitých zkratek 

Workflow – pracovní tok. 

ITIL - The IT infastucture Library. Rozsáhlý, konzistentní a procesně orientovaný rámec 

pro designování procesů podpory a řízení služeb ICT 

ICT – Information comunication technologi. Informačních a komunikačních technologi. 

Cobit - Goverance, control and assurance for informatik and related technologi. Jedná se o 

soubor praktik, které umožňují dosažení strategických cílů organizace díky efektivnímu 

využití dostupných zdrojů a minimalizaci IT rizik. 

PM - Project manager. Projektový manager. 

WBS - Work Breakdown Structure. Je základní nástroj projektového řízení a také vhodnou 

metodou k rozdělení projektu na pracovní balíky nebo činnosti. 

CPM – Critical part metod. Metoda kritické cesty. Reprezentuje projekt ve formě grafu 

typu síť, je určená pro plánování termínů a úkolů projektu. 

GERT - Graphical Evalution and Review Technique. Je to stochastická metoda aplikovaná 

v grafech respektive v grafech se stochastickou topologií. 

Q-GERT - Queues Graphical Evaluation and Reviwe Technique. Určeno pro simulaci 

chování systému a procesů kde trvání činností, tvoření front u cyklického, paralerního nebo 

sekvenčního řazení může mít deterministický nebo pravděpodobnostní charakter. 

VERT - Venture Evaluation and Reviwe Technique. Tato metoda přiřazuje náklady a práci 

na každou činnost. 

UML - Unified Modeling Language. Je jazyk pro vizuální modelování systému. 

BPMN - Business Process Modeling Notation. Je to notace pro modelování byznys 

procesů. 

BPD - Business Process Diagram. Vychází z vývojových diagramů a je upraven pro 

vytváření vizuálních modelů operací byznys procesů. 



ARIS - Architecture relation informatik systém. Je především modelovací grafický nástroj, 

který umožňuje popsat skutečnost pomocí přehledných schémat. 

FSM - Finish state machine. Konečný stavový automat. Je to formální metodou. Skládají 

se z: stavů, přechodů, vstup. 

DFD - Data Flow Diagram. Tato metoda je primárně určena pro modelování datových toků 

navrhovaných systémů ve strukturovaných metodikách vývoje. 

EPC - Event-driven Proces Chain. Tato metoda popisuje proces z pohledu návaznosti 

jednotlivých aktivit, časových posloupností těchto aktivit 

IPMA - International Project Management Association. První světová asociace pro project 

management, která byla založena již v roce 1965. 

PMI - Project Management Institute. Největší světová asociace, která má project 

management certifikovaný ve více než 185 zemích světa 

ISO - International Organization of Standardization. Mezinárodní organizace pro 

normalizaci. Mezinárodní organizace, založená v roce 1946, sdružující přes 100 národních 

standardizačních organizací. 

PRINCE2 – Project IN Controlled Environments 2nd Version. Jedná se o metodu 

použitelnou pro řízení jakéhokoliv projektu. 

AAPM - American Academy of Project Management. Druh certifikátu, u nás nepoužíván. 

IAPM - International Academy of Project Management. Druh certifikátu, u nás nepo
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1. Úvod  
Cílem diplomové práce je představit a popsat procesy, které jsou součástí správně 

zvládnutého procesního a projektového řízení. Práce se zabývá nejen popisem vhodných 

metod projektového a procesního řízení a teoretickým základem, z něhož tyto moderní 

způsoby řízení vychází, ale také jejich konkrétním využitím v praxi. Významná část práce 

je věnována certifikačnímu procesu, který na základě exaktně popsaných postupů a řešení 

umožňuje převedení teoretických projektů procesního a projektového řízení do běžné 

praxe. V tomto směru jsou velmi důležité zkušenosti a poznatky pracovníků, kteří již 

některý z certifikačních procesů absolvovali a mohou tak pomocí zpětné vazby mnohdy 

zažité a překonané metody doplňovat a modernizovat. Je zcela evidentní, že vývoj 

informačních technologií ať již v oblasti hardware nebo software je stále rychlejší a při 

řízení podniků nebo i technologických celků je bezpodmínečně nutné na něj přiměřeně 

reagovat. Přiměřenost je v tomto směru třeba chápat jako průnik výše investovaných 

zdrojů a výsledného efektu realizovaných opatření. První část diplomové práce se proto 

zabývá procesním a projektovým řízením jako kontinuálním procesem, který nikdy 

nemůže dosáhnout pomyslného ideálního stavu, ale hledá cesty a metody jak se mu co 

nejvíce přiblížit. V další části práce jsou potom přehledně popsány nejznámější metody 

využívané v procesním a projektovém řízení s tím, že je pouze na zodpovědnosti 

projektového manažera, kterou z nich použije. Výčet popsaných metod není a ani nemůže 

být konečný, neboť stejně jako se některé postupy přestávají využívat, jiné naopak 

vzhledem k rychlému technickému vývoji vznikají a pronikají do běžné praxe. Další část 

práce je proto věnována certifikačním procesům. Ty jsou obvykle sestaveny tak, aby 

projektovým manažerům usnadnily přístup k řešení konkrétního problému. Ve své podstatě 

tak odrážejí určitou unifikaci přístupu k řešení jednotlivých projektů v praxi. V základní 

anotacích jsou v diplomové práci popsány certifikáty, které jsou využívány nebo je lze 

získat v České republice. Pouze zmíněny jsou certifikáty využívané převážně v USA, které 

se u nás zatím nevyužívají nebo velmi zřídka. Závěrečná část diplomové práce se obecně 

zabývá využitím certifikátů v praxi a zvláště jejich přínosem pro práci projektového 

manažera. Jako příklad zde jsou analyzovány konkrétní poznatky z praxe, získané formou 

dotazníkového průzkumu od konkrétních absolventů certifikačních kurzů. 
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2. Základní principy projektového a procesního řízení 
V této kapitole se budu zabývat elementárním popsáním principů, které se používají v 

projektovém a procesním řízením. Následně popisuji programy, které se pro projektové a 

procesní řízení hojně využívají a z velké míry ulehčují celý proces a také poskytují jistou 

ochranu před vznikem chyb a snaží se co nejvíc minimalizovat vytížení procesního 

manažera. 

2.1 Definice Procesní řízení 
V této kapitole se zaměřuji na popsání jednotlivých kroků, kterými se jak prvotně 

tak i podrobně celé procesní řízení zabývá.  

 

 

Obrázek 1 Procesní řízení 

Strategie služeb (Service strategy) – řeší sladění business a IT procesů tak, aby 

byla v každém kroku životního cyklu služeb zachována orientace na business procesy. [5] 
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Provoz služeb (Service operation) – popisuje řídící procesní aktivity tak, aby bylo 

možné dosáhnout požadovaného stabilního stavu správy služeb v každodenní praxi. [5] 

Přechod služeb (Service transition) - poskytuje návod a procesní aktivity pro 

přechod služeb do podnikového provozního prostředí a řízení jejich změn. [5] 

Návrh služeb (Service design) – řeší návrh služeb IT a poskytuje návody na 

tvorbu a údržbu strategií a architektury IT. Dokumentuje návrh adekvátních a inovativních 

řešení služeb a procesů IT. [5] 

Neustálé zlepšování služeb (Continual service improvement) - definuje klíčové 

procesy pro efektivní implementaci kontinuálního zlepšování IT služeb (zlepšovací proces, 

měření a vykazování služeb). [5] 

Workflow – definuje jek pracovní tak i technologický postup při provádění 

komplexnějších schémat. A snaží se zjednodušit a popsat jednotlivé vazby. Workflow -  

můžeme  rozdělit na „Spisovou službu“ a na „Práci s dokumenty“ 

2.1.1 Spisová služba 
Pod spisovou službou se nachází několik dílčích procesů, které na sebe navazují a 

starají se o celý životní cyklus dokumentů.  

Evidence všech dokumentů  

Služba zajistí převzetí každého jednotlivého dokumentu a jeho evidenci, včetně 

přidělení unikátního čísla a dalších metadat (automaticky, manuálně nebo 

poloautomaticky) a vytvoření záznamu v knize příchozí pošty. Poté probíhá automatické 

třídění a dokumenty jsou podle předem přidělených příznaků distribuovány do různých 

oddělení. [5] 

Sledování průběhu procesů organizací  –  formulářové řešení 

Umožňuje řídit procesy napříč informačními systémy a sledovat jejich průběh – jak 

vyřizování jednotlivých záležitostí, tak statistické údaje o typech procesů a typech 

uživatelů. [5] 
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Nastavení pokročilých možností 

Hovoříme o zastupování, hlídání termínů, eskalací. Workflow ve skupinách 

(záležitost může převzít kterýkoliv člen týmu). [5] 

Dynamické workflow (schvalovací cesta závisí na vyplněných údajích, například 

požadované částce). [5] 

Sofistikovaná podpora týmové práce (připomínkování dokumentů paralelně i v 

souslednosti). [5] 

Otevřené workflow (první uživatel určí schvalovací cestu) apod.  

2.1.2 Archiv se skartací 
Elektronická spisová služba obsahuje: Automatickou vstupní kontrolu aby byly 

archivovány jen korektní a řádně schválené dokumenty. Kontrola el. Podpisu nebo časové 

razítko. Popisná data a zařazování do spisu. [5] 

Vyhledávácí nástroje: 

1. Fulltext 

2. Meta data 

3. Řízení a registrace přístupů, vytváření logu 

4. Skartace v zákonné lhůtě 

Přístup kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení 

Programové vybavení zařízení používaných v procesním řízení musí v drtivé 

většině případů obsahovat internetový prohlížeč se zásuvným modulem umožňujícím 

autorizaci. Díky tomuto zařízení je možné podepisovat dokumenty, ověřovat pravost 

příchozích dokumentů, připojovat časové razítko a provádět další operace. [5]  
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2.1.3 Práce s dokumenty 
Práce s dokumenty je jednou z mnohých důležitých činnosti, které musí bezchybně 

v jakémkoliv úseku procesního řízení probíhat. A to jak z důvodu ochrany samotných 
procesních manažerů, tak z důvodu popsání celkově odvedené práce. 

 

Snadná evidence dokumentů včetně napojení na aplikace třetích stran 

Dokumenty do organizace jsou přijímány z různých zdrojů: 

elektronické (např. e-maily, datové zprávy, vyplněné formuláře), listovní zásilky 

jsou zaevidovány (pomocí oskenování) do centrálního úložiště. Odtud putují na konkrétní 

oddělení, rozhodujícím osobám nebo do archivu a jsou přístupné z jakéhokoliv zařízení s 

prohlížečem nebo pomocí mobilních aplikací.[5]  

 

Pokrytí kompletního životního cyklu dokumentu 

Vlastnosti řízené dokumentace odpovídají aktuálním požadavkům firem a 

organizací. Umožňuje přijímat pouze právně platné dokumenty, vytvářet je v univerzálním 

a legislativně platném formátu PDF/A, opatřovat je elektronickým podpisem, značkou 

nebo časovým razítkem a zajistit tak jejich dlouhodobou ověřitelnost, čitelnost a 

spolehlivou skartaci. [5] 
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2.1.4 ITIL a CobiT 
ITIL je rozsáhlý, konzistentní a procesně orientovaný rámec pro designování 

procesů podpory a řízení služeb ICT (informačních a komunikačních technologií) obsahuje 

reálný rámec pro definici procesů a mnoho příkladů. Je určen ICT manažerům všech 

úrovní řízení, umožňuje management zdrojů, požadavků, událostí, ICT infrastruktury. [13] 

 

Obrázek 2 ITIL 

COBIT je Framework vytvořený mezinárodní asociací ISACA pro správu a řízení 

informatiky. Jedná se o soubor praktik, které umožňují dosažení strategických cílů 

organizace díky efektivnímu využití dostupných zdrojů a minimalizaci IT rizik. Je určen 

auditorům a top manažerům mimo úsek ICT. Zajišťuje, že úsek ICT plní role a funkce 

podpory obchodních procesů, že peníze investované do ICT jsou vynakládány efektivně. 

Obsahuje jen jejich identifikaci a vymezení cílů jejich řízení. [13]  

 

Obrázek 3 CobiT 
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2.1.5 Srovnání ITILU a CobiTu v základních aspektech 
V této podkapitole budu srovnávat systémy TITL a CobiT. A to hned v několika 

základních pohledech a aspektech těchto systémů. 

 

a) Šířka záběru:  

1. CobiT postihuje všechny aspekty managementu informatiky, zahrnuje však na 

rozdíl od ITILU také rozvoj lidských zdrojů, řízení majetku, řízení projektů. 

2. ITIL se zaměřuje jen na management IT služeb a ICT infrastruktury. 

 

b) Hloubka záběru: 

1. ITIL obsahuje reálný rámec pro definici procesů a mnoho příkladů. 

2. CobiT obsahuje jen jejich identifikaci a vymezení cílů jejich řízení. 

 

c) Okruh příjemců: 

1. ITIL je určen ICT manažerům všech úrovní řízení umožňuje jim efektivně řídit 

management zdrojů, požadavků, událostí, ICT infrastruktury atd. 

2. CobiT je určen auditorům a top manažerům mimo úsek ICT zajišťuje jim, že 

úsek ICT plní role a funkce podpory obchodních procesů a dává jim jistotu, že 

peníze investované do ICT jsou vynakládány efektivně. 

 

Obrázek 4 Srovnání 
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2.1.6 Využití ITIL a CobiT 
Každý z obou přístupů má jiné určení a použití ITIL pro každodenní řízení IT 

služeb a ICT infrastruktury. CobiT jako nástroj auditu úseku informatiky a jeho 

strategického řízení rozhodnutí tedy není o tom, zda je lepší ITIL nebo CobiT. Oba 

přístupy jsou navzájem kompatibilní. Implementací některých procesů ITILU dojde 

automaticky ke splnění některých požadavků CobiTu. Vztah procesů ITIL a CobiT je typu 

M:N (přestože v některých procesech je vztah hodně blízký typu 1:1). 

2.2 Definice Projektové řízení 
V této části se budu se zabývat třemi nejdůležitějšími otázkami, které tvoří základní 

pilíře projektového řízení a to: 

1. Očekávané přínosy projektu 

2. Zdroje jaké projekt potřebuje 

3. Rizika s projektem spojená 

Tyto tři prvky jsou vzájemně provázány a není možné změnit jeden z nich tak, aby to 

neovlivnilo ostatní – zvýšíme-li očekávání od projektu, vzrostou nám i potřebné zdroje a 

zvýší se i riziko, že očekávání nebudou naplněna. Tyto věci má na starosti „PM“ neboli 

„Projektový manager“. [7] 

Jedna z mnoha definic Projektového manažera neboli „PM“. 

Projektový manažer navrhuje schéma a obsazení realizačního týmu pro konkrétní projekt. 

Typické činnosti a pracovní náplň 

1. Rozpracovává daný projekt na dílčí úkoly 

2. Kontroluje a dohlíží na jejich plnění 

3. Spolupracuje ve stanovené finanční náročnosti projektu 

4. Provádí časové odhady a jejich aktualizaci 

5. Pravidelně zpracovává písemné zprávy o stavu prací na projektu 
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Obrázek 5 Projektový manažér 

2.2.1 Očekávání 
Úkolem PM je udržovat očekávání jednotlivých skupin v rovnováze – pokud bude 

projekt realizačnímu týmu prezentován jako důležitý, strategický, vyžadující přesčasy, měl 

by tak být vnímán i na straně firmy (je ochotna úsilí odměnit, poskytnout podporu…), tak 

na straně zákazníka (poskytnutí podpory, součinnosti …). V případě nesouladu v této 

oblasti  může dojít k závažným problémům na projektu, změna v oblasti očekávání ovlivní 

i oblasti zdrojů a rizik. [7]  

Očekávání zobrazují níže v přehledném obrázku pyramidy, kde jsou jasně definované 

vazby jednotlivý zapojených členů. Jde o 3 základní členy: 

• Zákazník, pro kterého projekt vytváříme 

• Tým, který na projektu pracuje (vytváří jej) 

• Firma, která projekt zaštituje  
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Obrázek 6 Očekávání 

V tomto spojení jsou mezi jednotlivými členy definovány: 

• Cíle projektu 

• Rozsah projektu 

• Řízení a rozvoj týmu 

• Organizační inteligence 

2.2.2 Zdroje 
V této oblasti se asi nejvíce uplatní nástroje typu MS Project, MS Excel apod. a tato 

oblast je asi nejvíce o použití jasně daných metodik, postupů, výpočtů – je tedy nejsnáze 

naučitelná. [7]  

Zdroje jsou zobrazeny níže na přehledném obrázku pyramidy, kde jsou jasně 

definované vazby jednotlivý zapojení. A jde o: 

• Peníze a vybavení nutné k realizaci projektu 

• Časový harmonogram 

• Zaměstnanci, kteří se na projektu podílejí 
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Obrázek 7 Zdroje 

V této části se definují základní zdrojové propojení: 

• Plán zdroje 
• Rozpočty projektů a jednotlivých fází. 
• Projektový plán 
• Sdílení a správa znalostí 

2.2.3 Rizika 
Tato část je základem každé projektové metodiky, ale jen zřídka je PM přizván již 

ve fázi tvorby smlouvy, kdy se řada rizik dá podchytit – zvláště rizika plynoucí  z oblasti 

součinnosti, akceptačních kritérií apod. Často je seznam rizik jen tabulkou v Excelu, kterou 

PM pravidelně aktualizuje, ale neumí správně a dostatečně včas přenést rizika na vyšší 

management. Výsledkem je to, že místo prevence a včasných zásahů, je už potom možno 

jen hasit požár. Vhodným nástrojem je také nastavení řídících struktur projektu – řídící 

výbor, kontrolní dny, akceptační proces … díky nim je možné efektivně přenášet 

jednotlivá rizika, akceptovat dílčí části projektu, lépe kontrolovat změny v rozsahu 

projektu …[7] 
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Rizika, která mohou, v jednotlivých fázích vyvstat jsou uvedeny níže a zobrazeny 

na obrázku pyramidy, kde jsou jasně definované vazby jednotlivý spojení. A jde o: 

• Vlastní rizika spojená se všemi kroky jak při vývoji tak realizaci projektu 

• Subdodávky zabezpečení materiálu, znalostí nutných k úspěšné realizaci projekt 

• Součinnost zákazníka, kontrola požadavků kladených na projekt a zpětná 

predispozice návrhů. 

 

Obrázek 8 Rizika 

V této části se definují možné rizika, kterým se je třeba vyvarovat a předem připravit 

krizový plán. Možná rizika, která mohou nastat a je třeba se jimi zabývat jsou: 

 

• Smlouvy 
• Řízení subdodavatelů 
• Řízení rizik 
• Řídící struktury projektů 
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2.2.4 Workflow 
Z výše uvedených části jsme tedy schopni složit velice přehledné schéma, co vše 

musí být zahrnuto v „Projektovém řízení a co je hlavní náplní projektového manažera při 

řízení této činnosti. Základní pilíře celého procesu jsme vysvětlili a jsou shrnuty v 

jednoduchém obrázku níže. [7] 

 

 

Obrázek 9 Workflow projektového řízení 
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Bohužel se i v dnešní době se můžeme setkat s přesně opačným průběhem projektu a 

přístupu k němu. Zapříčiněného pracovní slepotou, přetížení manažerů tak i nedostatečnou 

komunikací a samotným řízením projektu. Potom celí tento řetězec kumulujících se 

nedostatku a chyb  a muže dopadnout takto viz. obr 10. 

 

Obrázek 10 Projekt 

Sekce kde dochází k nejčastějším chybám, ukazuje obrázek 11. 

 

Obrázek 11Chyby 

Špatné 
požadavky 

Nedostateč
né 

plánování 

Chybné 
odhadnutí 

rizik 

Špatné 
technické 

řešení 
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3 Přehled metodik pro procesní a projektové řízení 
V této kapitole se budu podrobněji věnovat metodikám, které se používají pro 

projektové řízení a taky i jednotlivým nástrojům které se rovněž v tomto odvětví hojně 

využívají. Každá z těchto metodik se používá pro specifickou škálu projektů. Bohužel 

neexistuje jedna, která by stoprocentně seděla na každý projekt. A proto je před zahájením 

projektu důležité se rozhodnout jakou metodu a jaké nástroje bude k tomu využit. 

3.1 Nástroje pro projektové řízení 
Mezi jedny z nejpoužívanějších nástrojů pro projektové řízení se používají tyto 

nástroje: 

• WBS 

• Síťový graf 

• Ganttův diagram  

• Metoda kritické cesty 

• GERT 

• Q-GERT 

• VERT 

• Distribuované projektové řízení. 

Těmto jednotlivým nástrojům se věnuji podrobněji níže. 
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3.1.1 WBS ( Work Breakdown Structure) 
WBS je základní nástroj projektového řízení a také vhodnou metodou k rozdělení 

projektu na pracovní balíky nebo činnosti. Úkolem je zajistit, aby veškeré požadované 

činnosti projektu byly logicky identifikovány a propojeny. Začíná se vytvářet od 

nejvyššího stupně projektu, kde identifikujeme hlavní komponenty. Poté jsou tyto 

komponenty dále členěny detailněji. Tento proces opakujeme tak dlouho dokud WBS 

nedosáhne úrovně, kde jednotlivé dílčí komponenty můžeme plánovat a řídit. [12] 

 

Obrázek 12 WBS 

 U této metody „Work Breakdown Structure“ je zobraz jenom první úroveň projektu 

z důvodu značného zkošatění dalších úrovní. 

3.1.2 Síťový graf (Network Diagram) 
Je jeden z nejpoužívanějších nástrojů projektového řízení. Slouží pro zobrazení 

projektu s reprezentací jeho činností a návazností pomocí uzlů a hran. Vykreslení projektu 

ve formě síťového grafu má velkou výhodu především v názornosti vazeb mezi úkoly. [12] 

 

Obrázek 13 Síťový graf 
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3.1.3 Ganttův diagram 
Umožňuje prezentovat aktuální stav projektu, směrný a aktuální plán, údaje 

časového rozvrhu, náklady, financování, práci a v neposlední řadě zisku z projektu. 

Ganttův diagram poskytuje na ose časovou strukturu ke znázornění termínů. Dále lze 

prezentovat souhrnné úkoly, směrodatné hodnoty, aktuální a současné plánovací ukazatele 

podle reálného stavu projektu. Hlavní výhodou je tedy přehlednost a propojení 

projektových ukazatelů na časové ose a hierarchická struktura. [12] 

 

Obrázek 14 Ganttův diagram 

3.1.4 Metoda kritické cesty (CPM) 
Její základ vychází ze síťové analýzy, kde reprezentuje projekt ve formě grafu typu 

síť. CPM je určená pro plánování termínů a úkolů projektu. Pracuje na principu 

deterministického matematického modelu, který počítá celkové trvání projektu podle trvání 

po řadě jdoucích úkolů a identifikuje kritické úkoly. U nekritických úkolů provádíme 

analýzy rezerv. [12] 

 

Obrázek 15 Metoda kritické cesty 
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3.1.5 Metoda GERT (Graphical Evalution and Review 

Technique) 
Je to stochastická metoda aplikovaná v grafech respektive v grafech se 

stochastickou topologií. V těchto grafech nejsou zcela jednoznačně vazby mezi činnostmi. 

Zavádíme pojem pravděpodobnost větvení. [12] 

3.1.6 Metoda Q-GERT (Queues Graphical Evaluation and 

Reviwe Technique) 
Určeno pro simulaci chování systému a procesů kde trvání činností, tvoření front u 

cyklického, paralelního nebo sekvenčního řazení může mít deterministický nebo 

pravděpodobnostní charakter. Tato metoda ukazuje názorné zobecnění hranově a uzlově 

ohodnocených síťových grafů. [12] 

3.1.7 Metoda VERT (Venture Evaluation and Reviwe 

Technique) 
Tato metoda vychází ze sítě vytvořené metodou PERT kde přiřazuje náklady a 

práci na každou činnost. Výkonnost této metody je modelována pomocí měřitelných 

jednotek nebo bezrozměrných indexů. [12] 

Každá hrana reprezentuje spotřebovaný resp. vynaložený čas, náklady a práci na 

příslušnou činnost. Síť je řešena simulací Monte Carlo, kde za kritickou cestu je 

považována jakákoliv cesta s nejdelší dobou trvání, nejvyššími náklady, nejmenší 

výkonností anebo ta, která je nejméně vhodná z hlediska kombinace těchto faktorů, které 

jsou na vahách přiřazeny jednotlivým faktorům uživatelem. [12] 

3.1.8 Distribuované projektové řízení 
Aplikuje a integruje nástroje pro plánování a řízení inovací, podporu rozhodování, 

systémy CAM, CAE, CAD, databáze a sítové grafy. Umožňuje distribuovaně plánovat a 

řídit projekty v ekologických a ekonomických souvislostech. [12] 
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3.2 Jazyk, nástroje pro procesní řízení 
Jako další z důležité součásti při řešení projektu je si zvolit správný programovací 

jazyk. Tento programovací jazyk nám říká, jak se jednotlivé části řeší. Jak se označují 

jednotlivé procesy. A zavádí jednotnou a věcnou symboliku. V této podkapitole probírám 

nejpoužívanější jazyky. 

Mezi něž patří: 

• UML 

• Diagram aktivit 

• Diagram tříd 

• BPMN 

• BPD 

3.2.1.1 UML (Unified Modeling Language) 

Je jazyk pro vizuální modelování systému, který byl navržen jako standart spojující 

metody používané v softwarovém procesu. V dnešní době se stal už univerzálním 

nástrojem pro popis jakýchkoliv systémů, chování, struktury, požadavků, apod. UML 

používá celou řadu diagramů pro různé popisy systémů, pro popisy procesu je však 

nejvhodnější diagram aktivit. [12] 

 

Obrázek 16 UML 
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3.2.1.2 Diagram aktivit 
Tento diagram zobrazuje proces jako soubor aktivit a přechodů mezi nimi, proto ho 

lze použít pro popis business procesů nebo pracovních postupů. Umožňuje nám také 

pohled na vlastní průběh a obsah procesu. Je založen na principu popisu toku činností 

pomocí aktivit a přechodu mezi nimi. Jde jasně vidět, kdo za danou aktivitu zodpovídá a s 

jakými prostředky aktivita pracuje. [12] 

Diagram aktivit se skládá z: 

Aktivita – aktivita reprezentuje vykonání atomické (dále nedělitelné) činnosti, 

může mít více vstupů, které se v dané aktivitě slučují. Akce je stav nějaké činnosti, běžně 

krok nějakého algoritmu, může být znázorněn pomocí pseudokódu nebo běžného jazyka. 

Při použití běžného jazyka by mělo jít o sloveso nebo slovesnou frázi, jelikož aktivita něco 

vykonává. [12] 

Startovací a ukončovací symboly – slouží k určení počátečního a koncového 

stavu procesu. Každý diagram aktivit začíná počátečním stavem a je zakončen stavem 

koncovým. [12] 

Přechody – označují posun z jednoho stavu do dalšího, je vyvolán automaticky při 

ukončení aktivity. [12] 

Rozhodovací blok – element sloužící k větvení řídícího toku procesu a využívá 

tzv. strážních podmínek, které určují další cestu v průchodu procesem. Při hodnocení je 

využívána podmínka booleovského typu. Do tohoto bloku musí vést pouze jeden vstupní 

přechod. Diagram aktivit musí být deterministický, tudíž je třeba podmínky v 

rozhodovacím bloku specifikovat velmi precizně, musí se navzájem vylučovat. [12] 

Synchronizace – v některých částech procesu lze umožnit paralelní provádění 

některých aktivit, v tomto případě se používají symboly synchronizace, které rozdělují či 

slučují řídící toky procesu do dvou či více souběžných větví. [12] 
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Obrázek 17 Elementy diagramu aktivit 

K diagramu aktivit patří také swimlanes. Jsou to obdélníky specifikující 

odpovědnost jednotlivých rolí za jednotlivé aktivity a také prvky pro popis datových toků a 

objektů. 

 

Obrázek 18 Příklad swimlanes 
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3.2.1.3 Diagram tříd (Class Diagram)  
Je to statický pohled na modelovaný systém a jeho úkolem je znázornit typy 

objektů v systému a jejich vztahy, návrh tříd a odpovědnosti. Vytvoření tohoto diagramu je 

jedním z prvních a základních kroků analýzy navrhovaného programového systému. [12] 

 

Obrázek 19 Diagram tříd 

3.2.1.4 BPMN (Business Process Modeling Notation) 
Je to notace pro modelování byznys procesů. Hlavním cílem je poskytnout notaci, 

která by byla čitelná pro všechny byznys uživatele a to od analytiků kteří navrhují procesy, 

až po vývojáře, kteří implementují řešení pro podporu těchto procesů a uživatele s 

manažery, kteří tyto procesy řídí, monitorují a spravují. [12] 

 

Obrázek 20 BPMN 
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3.2.1.5 BPD (Business Process Diagram)  
Vychází z vývojových diagramů a je upraven pro vytváření vizuálních modelů 

operací byznys procesů. Tento model je vlastně síť grafických objektů (aktivit) a 

kontrolních toků, který definuje pořadí vykonání aktivit. [12] 

BPD se skládá z několika základních elementů: 

Plovoucí objekty (Flow objects) - skládají se z elementů událost, aktivita a brána.  

Událost je něco, co se stane v průběhu vykonávání procesu. Ovlivňují tok procesu 

a obvykle obsahují příčinu i důsledek. Existují tři typy událostí a to začátek, přechod a 

konec.  

Aktivita je znázorněna čtyřúhelníkem se zaoblenými rohy. Je to jednoduše řečeno 

obecný termín pro činnost a úkoly. Aktivita může být atomická nebo složená. Typy aktivit 

jsou úkol a podproces.  

Brána je znázorněna tvarem diamantu a je používaná ke kontrole rozdělení nebo 

sloučení toků. Je to tedy rozhodovací blok, který slouží k dělení a spojování toků. 

 

Obrázek 21 Plovoucí objekty 

Propojovací objekty (Connecting objects) – slouží k propojování elementů, z 

nichž vytváří základní strukturu diagramu. Jako propojovací elementy se používají toky 

zpráv, sekvenční toky, asociace.  

Sekvenční tok určuje pořadí vykonávaných aktivit v daném procesu, značíme jej 

plnou čarou s šipkou. 
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Tok zpráv značíme přerušovanou čárou s kroužkem a šipkou. Ukazuje tok zpráv 

mezi jednotlivými účastníky procesu, a to jsou buď byznys entity, nebo byznys role, které 

odesílají, anebo přijímají. [12] 

Asociace značíme tečkovanou čárou s šipkou. Používá se pro spojení dat, textu 

apod. s plovoucími objekty. Asociace ukazuje vstupy a výstupy aktivit. 

 

Obrázek 22 Propojovací objekty 

 

Dráhy (Swimlanes)- Podobné jako v UML. Vizuálně oddělují aktivity, aby na ně 

bylo možné delegovat odpovědnosti. Existují dva typy drah, a to pool a lane. Pool 

reprezentuje účastníka procesu. Dá se také použít jako grafický prvek, který odděluje 

určitou množinu aktivit od druhé viz. UML. [12] 

 

Obrázek 23 Swimlanes 

Artefakty (Artifacts) -  Slouží k vylepšení flexibility tohoto modelovacího nástroje, 

rozšiřují základní elementy. DPMN specifikuje pouze tři druhy artefaktů pro BPD, a to 

datové objekty, skupiny, anotace. [12] 
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Datové objekty jsou mechanismem, pomocí kterýh deklarujeme, jaká data jsou 

vyžadována aktivitou nebo která jsou aktivitou produkována, ty jsou s aktivitami spojeny 

pomocí asociací. [12] 

Skupiny jsou používány pro dokumentační nebo analytické účely nemají však 

žádný vliv na posloupnost toku. [12] 

Anotace se používají pro přidání textové informace do diagramu. Usnadňují čtení 

daného diagramu. [12] 

 

Obrázek 24 Artefakty 

Tyto značky jsou základem (core elements) BPMN. Existují ještě další rozšiřující 

značky jako je časovač, zpráva, pravidlo, XOR brána, AND brána apod. 

3.2.2 Modelovací nástroje 
Modelovací nástroje jsou nejdůležitější součástí projektového řízení. V 

rozsáhlejších projektech není možné zkoušet a experimentovat v reálném světě z důvodu 

zničení objektu nebo z důvodu že takový objekt ještě vůbec neexistuje. A proto jsou 

zaváděny takzvané modelovací nástroje, přes které můžeme potřebné situace si 

namodelovat. V této práci se zabývám následujícími modelovacími nástroji: 

• ARIS, 

• Konečný stavový automat 

• Petriho sítě 

• DFD 

• EPC 
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3.2.2.1 ARIS 
Modelovací nástroje ARIS je především modelovací grafický nástroj, který 

umožňuje popsat skutečnost pomocí přehledných schémat (modelů). Je k dispozici celá 

řada typů modelů, určených pro různé oblasti lidské činnosti. [12] 

Skládá se z:  

ARIS Toolset – slouží pro tvorbu metodik, analýz a pro správu databáze 

procesního modelu. 

ARIS Easy Design – slouží pro tvorbu a aktualizaci procesního modelu organizace 

a také pro tvorbu dokumentace. 

ARIS Balanced Scorecard – tento nástroj slouží pro definici a měření 

strategických cílů. 

ARIS simulace – slouží k dynamické analýze procesů. 

ARIS ABC – slouží k analýze procesních nákladů. 

Patří do rodiny SAP. To v praxi znamená, že proces, který byl definován v ARISu 

umožní při jeho vykonávání přímo spouštět funkce v informačním systému a naopak. Při 

práci v tomto systému mohu zjistit, kde se právě v procesu nacházím, co bude následující 

krok apod. Toto propojení existuje však pouze s informačním systémem SAP, jiné rozhraní 

neexistuje. [12] 
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Obrázek 25 ARIS 

3.2.2.2 Konečný stavový automat FSM (finish state machine) 
Jedná se o klasický stavový automat, který známe z teorie informatiky. Výstupy 

tohoto automatu jsou určeny současným stavem automatu a jeho vstupem. Konečné 

stavové automaty jsou formální metodou. Skládají se z: stavů, přechodů, vstupu. [12] 

Stavy – automat se nachází v každém okamžiku v nějakém stavu, v každém stavu 

může stroj přijmout nějaký vstup (příkaz, událost), na který reaguje přechodem do dalšího 

stavu. 

Přechody – slouží k přechodu z jednoho stavu do druhého, jsou nositeli nějakého 

ohodnocení. 

Vstup – pomocí vstupu a současného stavu se automat rozhoduje pro přechod do 

dalšího stavu. 
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Obrázek 26 Obrázek FSM 

3.2.2.3 Petriho sítě 
Jsou založeny podobně jako konečné automaty na formalizované metodě. Obsahují 

grafické znázornění a matematický aparát, který je velmi užitečný při realizaci či 

ověřování modelovaných procesů. Petriho síť se skládá z přechodů mezi jednotlivými 

místy v závislosti na rozšíření tokenů v celé síti. Skládá se z: místa, přechodu, tokenů. [12] 

Místo – místo je možné chápat jako událost, může obsahovat libovolný počet 

tokenů. 

Přechod – symbolizuje provádění dané činnosti. 

Token – slouží k modelování vlastního průběhu řídícího toku procesu a 

symbolizuje aktuální stav celého procesu.  

Existuje celá řada druhů Pepiho sítí např: barevná (tokeny barevně odlišeny), 

závislost přechodů na existenci tokenů nebo je rozšířena o časovou složku modelovaného 

procesu či strukturalizaci a hierarchizaci. 

 

Obrázek 27 Petriho síť 
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3.2.2.4 DFD (Data Flow Diagram) 
Tato metoda je primárně určena pro modelování datových toků navrhovaných 

systémů ve strukturovaných metodikách vývoje. Obsahuje však prvky vhodné pro 

modelování procesů, tudíž je možné ji využít i pro popis procesů. Základní prvky 

využívané v DF diagramech jsou: proces, data store, terminátor, datový tok. [12] 

Proces značíme jej kolečkem nebo elipsou. Znázorňuje transformaci dat z vstupu 

na výstup. Tento datový proces zpracovává a transformuje data, jedná se o fyzickou 

transformaci což je změna reprezentace dat nebo jeho stavu či nějaké části dat. Řídící 

proces je algoritmus řízení procesů v určité části systému ale jeho úkolem není zpracovávat 

data. [12] 

Data store - znázorňuje se pomocí dvou rovnoběžek, mezi nimiž je umístěn název. 

Je to abstrakce formy uložení neboli datový sklad, depozitář dat. Uložení dat znamená 

přerušení toku dat v čase, jde tedy o místo dočasného uchování dat. [12] 

Terminátor značí se čtvercem nebo obdélníkem. Představuje objekty, které nepatří 

do námi popisovaného systému, ale do jeho podstatného okolí. Představuje externí zdroj 

nebo místo určení dat. Vyjadřuje objekt v okolí systému, se kterým systém komunikuje, 

může to být člověk, skupina lidí nebo jiný systém či oddělení. [12] 

Datový tok znázorňuje se šipkou. Vyjadřuje přesun dat/informací z jedné části 

systému do jiné nebo z okolí systému do systému nebo ze systému do okolí, jedná se tedy 

o abstrakci jakékoliv formy přesunu dat. Musí mít znám obsah a být pojmenovaný stylem 

jasně reprezentujícím tekoucí data. [12]  

 

Obrázek 28 Logika DFD 
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3.2.2.5 EPC (Event-driven Proces Chain) 
Je velice rozšířená metoda, integrovaná do systému ARIS. Tato metoda popisuje 

proces z pohledu návaznosti jednotlivých aktivit, časových posloupností těchto aktivit. 

Metoda je založena na třech základních prvcích, jejichž řetězením se vytváří posloupnost 

aktivit směřujících k vykonání cíle daného procesu. Skládá se z těchto prvků: aktivita, 

událost, logické spojky. [12] 

Aktivita určuje, co má být v danou chvíli v rámci procesu vykonáno, aktivity 

mohou mít právě jeden vstup a jeden výstup. 

Událost popisuje situaci před či po vykonání dané aktivity, tvoří propojovací bod 

mezi jednotlivými. 

Logické spojky slouží ke spojování událostí a aktivit, jsou nezbytné pro popis 

řídícího toku procesu, mohou jej rozdělovat nebo naopak slučovat. Používá tří typů spojek 

AND, OR a XOR. [12] 

 

Obrázek 29 EPC 
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4. Analýza potřebných znalostí a dovedností pro zisk 

certifikace  
Po předchozím seznámení s jednotlivými nejpoužívanějšími a nejznámějšími 

principy projektového řízení a následného seznámení s jednotlivými metodikami. A to jak 

pro procesní i pro projektové řízení. Nyní v další části práce se zaměřuji na z analyzování 

nutných předpokladu a znalostí které jsou nezbytně nutné, aby mohl projektový manažer 

nebo jakýkoliv člověk získat znalostní certifikaci. A to jak národní úrovni tak i pro vyšší 

standarty a to na nadnárodní úrovni. 

4.1 Projektové řízení certifikace 
V oboru projektového řízení a řízení jakýchkoliv projektů obecně existuje celá řada 

certifikátů a jejich variant popřípadě úrovní, na které se můžete školit a zakončit tento kurs 

certifikátem. V České republice existuje více než desítka odborných škol, center a 

pracovišť, které poskytují profesionální zázemí expertu s více než desítkami let praxe v 

oboru a držiteli nejvyšších stupňů certifikátů, jsou to odborníci na slovo vzatí, kteří se vám 

věnují na 110 procent.  Povětšinou jsou kurzy rozděleny dle náročnosti vzhledem k dané 

normě neboli druhu certifikátu, a to z časového hlediska mezi 2-5 dny, pokud již máte 

znalosti a vědomosti, tak nemusíte procházet znova daným kurzem, ale pouze si zařídíte, 

respektive zaplatíte zkušební termín. Jednotlivých certifikátů existuje celá řada. 

Vyjmenujeme si proto ty základní, se kterými se můžeme ve firmách setkat a které po nás 

jakožto po PM (projekt managerovi), mohou být požadovány. 

4.1.1 IPMA (International Project Management Association) 
Obecně lze říci, že se jedná o první světovou asociaci pro project management, 

která byla založena již v roce 1965. Je to vlastně federace národních členských asociací, 

která zaštiťuje více než 55 zemí z celého světa. Certifikát z IPMA se skládá ze čtyř úrovní, 

a to od  A-D, kde A považujeme za nejvyšší možný certifikační stupeň. Lze však říci, že 

reálně a užitně je nejvyšší stupeň B, což představuje (certifikovaný projektový senior 

manager).[14] 

2014  31 



Jakub Spurný: Analýza procesního a projektového řízení a jejich certifikace 

4.1.2 ISO 10006 - Doporučení pro aplikaci řízení kvality v 

projektech  
Nejedná se vlastně o standardní certifikát jako takový, ale jedná se pouze o soubor 

doporučení nutných a nezbytných pravidel a postupů pro kvalitní a správné projektové 

řízení. Bohužel na českém trhu se můžete setkat se společnostmi, které vám po 

absolvování tohoto kurzu vystaví certifikát s touto normou. Nenechte se však oklamat, 

tento certifikát nemá prakticky žádnou užitnou hodnotu, zde se opravdu jedná jen o to, 

abyste byl obeznámen se standarty a činnostmi v projektovém řízení, tudíž jej můžeme  

považovat  jen za praktické školení pro uživatele, kteří projektové řízení nebudou 

uplatňovat ve velkých výrobních podnicích či IT strukturách. Pro běžné uživatele je toto 

však dostačující. [14] 

4.1.3 ISO 21500 - Doporučení pro řízení projektů 
Tato norma je již značně zastaralá a je již dnes v drtivé většině nahrazena novější a 

normu ISO 10006 a jedná se prakticky pouze o formální přejmenování s minimálními 

rozdíly. [14] 

4.1.4 PMI - Project Management Institute 
Tato organizace byla v říjnu 1969 na Georgia Institute of Technology v USA a 

prezentuje se jako největší světová asociace, která má projekt management certifikovaný 

ve více než 185 zemích světa. Základním standardem pro projektové řízení je tzv. PMBOK 

Guild. Bohužel tento certifikát se u nás vyučuje sice v českém jazyce, ale samotnou 

zkoušku budete muset složit v angličtině, a ta na úrovni C+, tudíž není zrovna v tomto 

odvětví nejsnazší. Stejně jako IPMA se certifikát dělí na úrovně, a to na úroveň PMP 

(Project Management Profesional) což je vlastně známkou běžného standartu pro 

projektové manažery a CAPM ( Certified Associate in Project Management), která je 

určena pro uživatele věnující se řízení projektu, jejichž vzdělání doposud není na takové 

úrovni, aby byli schopni složit zkoušku z PMP.CAPM. Tu lze srovnat dle náročnosti a 

užitností obsahu informací pro uživatele s normou ISO 10006 respektive ISO 21500. [14] 
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4.1.5 PRINCE2 – Project IN Controlled Environments 2nd 

Version 
Tato metoda pochází z Anglie a její původní kořeny sahají až do roku 1975. Jedná 

se o metodu použitelnou pro řízení jakéhokoliv projektu. Vlastníkem a zaštiťujícím 

orgánem této normy je společnost AXELOS. Certifikát lze získat v České republice a 

stejně jako u IPMA a PMI certifikátu se dělí na úrovně.  Úroveň základní s názvem 

FOUNDATION, která platí doživotně a pak pokročilá PRACTITIONER, která platí po 

dobu pěti let a pak je nutné přeškolení. Vzhledem k vývoji v tomto oboru a z toho 

vyplývající nutnosti neustálé aktualizace znalostí a vědomostí je však určeno spíše pro 

projektové managery ve větších firmách. Oproti PMI lze však obě tyto úrovně certifikátu 

absolvovat v češtině, nejenom v angličtině. Metoda se využívá se ve více jak 120 zemích. 

[14] 

4.1.6 AAPM (American Academy of Project Management) 
Tento certifikát nemá stále dobré zázemí v České republice. Protože není v jisté míře 

podporován Evropskou Unií. Ale tento certifikát se v Americe využívá ve značné míře. A 

stal se standardem pro dobré projektové manažery. [14] 

4.1.7 IAPM (International Academy of Project Management) 
S tímto standardem je to podobné jako s AAPM v Evropské Unii. Tento standart 

stále nenachází zázemí pro nutnost jeho získání. [14] 

V tomto bodu si však rozebereme nároky a požadavky pro získání certifikátu z 

projektového řízení, a to certifikát typu IPMA a kurz nezakončený certifikátem ISO 10006 

respektive ISO 21500, které se považuji strukturálně a užitně v praxi za nejlepší a 

neuznávanější u nás. 

4.1.8 IPMA - obsah 
Dle této té to metodiky lze definovat projekt jako: „Časově, nákladově a zdrojově 

omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (rozsah naplnění 

projektových cílů) co do kvality, standardu a požadavků“. Pokud se přihlásíte na 

libovolnou úroveň kurzu IPMA v rozsahu B až D, budete se zabývat následujícími tématy: 
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a) Řízení integrace projektu 

b) Řízení rozsahu projektu 

c) Řízení časového rámce projektu 

d) Finanční řízení projektu 

e) Řízení kvality 

f) Rizika v projektu 

g) Řízení změn v projektu 

h) Řízení zdrojů projektu 

ch) Řízení informací a dokumentace v projektu 

i) Řízení programu 

j) Řízení organizace prostřednictvím projektů 

k) Projektový tým 

Všechny informace k tomuto okruhu témat vyučovaných v přípravném semináři na 

certifikaci jsou dostupné na stánkách školy http://rubin.vsb.cz/ v kurzu „Projektové řízení“, 

jehož garantem je doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym. Co to pro vás znamená? Ve zkratce 

řečeno, pokud absolvujete předmět „Projektové řízení“ na Vysoké škole báňské – 

Technické univerzitě Ostrava, tak by se vám mělo dostat stejných informací jako na 

přípravném kurzu IPMA – D, ale za delší časový úsek. Tudíž jednoduše řečeno tímto 

předmětem ušetříte 15.000-18.000 Kč dle zvolené školící společnosti. Následně se můžete 

přihlásit k certifikaci na SPŘ. Rozdíl mezi IPMA-D až IPMA-B  je ve skutečnosti pouze v 

hloubce znalostí probíraných okruhů a metod. [15] 
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4.1.9 ISO 10006 respektive ISO 21500 – obsah 
Tato norma popisuje projekt jako „jedinečný proces sestávající se z řady 

koordinovaných a řízených činností s konkrétními daty zahájení a ukončení. Je prováděný 

pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům včetně omezení daných časem, 

náklady a zdroji. Jak jsem již zmínil, výše obsahuje pouze obecné zásady a postupy tedy 

má pouze doporučující charakter a není proto zamýšlená pro účely certifikace. Její hlavní 

zaměření je na procesy při řízení projektu a zvyšování jeho kvality. Dle mého názoru vám 

informace z této normy postačují k tomu, abyste byl schopen dostatečně řídit projekt v 

malé firmě bez nutnosti vynakládat desetitisíce za certifikaci dle mezinárodních standartu, 

jejíž praktické využití je jen ve větších firmách. Pro vás, jakožto uživatele, je toto 

dostačující. Cena normy se pohybuje okolo 600 Kč. [16] Skládá se z :  

1. Předmět normy 

2. Normativní odkazy 

3. Termíny a definice 

4. Systémy managementu jakosti projektů, charakteristiky projektu, systémy managementu 

jakosti 

5. Odpovědnost managementu, osobní angažovanost a aktivita managementu, strategický 

proces, přezkoumání systému managementu a hodnocení postupu 

6. Management zdrojů, procesy vztahující se ke zdrojům, procesy vztahující se k 

zaměstnancům 

7. Realizace produktu, všeobecně, procesy vtahující se k vzájemné závislosti, procesy 

vztahující se k předmětu, časově závislé procesy, procesy vtahující se k nákladům, procesy 

vztahující se ke komunikaci, procesy vztahující se k riziku, procesy vztahující se k 

nakupování 

8. Měření analýza zlepšování, procesy vztahující se ke zlepšování, měření a analýza, 

neustálé zlepšování 
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Obrázek 30 Čelní strana normy ISO 10006 

4.2 Procesní řízení certifikace respektive normy 
V této podkapitole, která zasahuje pod udělování certifikátu, se budeme podrobněji 

věnovat Českým normám a certifikaci. V česku existuje velké množství norem a možností 
si je nechat certifikovat pro procesní řízení. Níže jsou vyobrazeny normy, které se nejvíce 
u nás využívají a jsou hodně často podmínkou pro zapojení do práce.   
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4.2.1 ČSN EN ISO 9001:2009 
Tato norma se také nazývá management jakosti. ISO 9001 a definuje požadavky na 

procesní řízení organizace. Má zajistit, že organizace se správně stará o požadavky svých 

zákazníků, které dokáže naplňovat a zná skutečnou kvalitu svých služeb. [8] 

Norma se skládá z:  

1. Systém managementu jakosti 

Cílová organizace musí mít vytvořený systém řízení jakosti. Tento systém se skládá 

z popsání procesů organizace, procesních kritérií a nástrojů řízení. Nedílnou 

součástí je dokumentace procesů a dostatečná průkaznost jejich průběhu 

2. Povinnost managementu 

V této části je požadavek na vedení organizace, aby se kvalitou, procesy i plněním 

normy skutečně zabývalo. V normě je řešeno tzv. jmenování člena vedení jako 

zmocněnce pro jakost, který bude u všech klíčových rozhodovacích procesů. 

3. Management zdrojů 

Pro každou činnost, kterou organizace vykoná, musí mít dostatečné technické, 

finanční a personální kapacity k vykonání této činnosti. 

4. Realizace produktu 

V této kapitole se definují požadavky na popsání všech procesů, aktivit 

souvisejících s dodáním produktu nebo služby zákazníkovy a na komunikaci sním. 

Součástí je vypracování návrhu, a následného plánu vývoje a veškerých potřebných 

subdodávek a sledování výroby se schopností dohledat kde došlo k případné chybě. 

5. Měření analýza a zlepšování 

Zde je kladen důraz na požadavky existence procesů a mechanismů pro účinné 

vyhodnocování kvality všech činností, procesů a produktů organizace. Součástí je 

také zajištění zlepšování řízení, sledování nedostatků a jejich odstraňování s 

preventivní mi opatření mi. 
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4.2.2 ČSN EN ISO 9002:1994 
Tato norma specifikuje, jaké požadavky na systém jakosti mají být požity v případech, kdy 

je třeba prokázat způsobilost dodavatele dodávat výrobek shodný s návrhem vytvořeným 

podle požadavků. Tyto požadavky jsou zaměřeny především na dosahování uspokojení 

zákazníka prevencí neshod ve všech etapách od výroby až po servis. [9] 

Norma se skládá z požadavků na systém jakosti a to především z: 

1. Odpovědnost vedení 

2. Systém jakosti 

3. Řízení návrhu, dokumentace 

4. Nakupování 

5. Řízení výrobků dodaného zákazníkem, identifikace a sledování 

6. Řízení procesu 

7. Kontrola, zkoušení. Řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení 

8. Řízení neshodného výrobku. Opatření k nápravě a preventivní opatření 

9. Řízení záznamu jakosti. Interní prověrky jakosti. 

10. Výcvik, servis 

4.2.3 ČSN EN ISO 9003:1994 
Norma specifikuje, jaké požadavky na systém jakosti mají být použity v případech, kdy je 

třeba prokázat způsobilost dodavatele zjišťovat a řídit vypořádání každé neshody výrobku 

v průběhu výstupní kontroly a zkoušení. Norma je použitelná v situacích, kdy shodu 

výrobku se specifikovanými požadavky lze přiměřeně důvěryhodně prokázat za 

předpokladu, že lze uspokojivě prokázat způsobilost dodavatele provádět výstupní kontrolu 

a zkoušení na hotovém výrobku. [10] 

Norma se skládá z: 

1. Systém jakosti, odpovědnost vedení, přezkoumání smlouvy, řízení dokumentace a 

údajů, řízení návrhu 

2. Nakupování, řízení výrobku dodaného zákazníkem, identifikace a sledovatelnost 

výrobku, řízení procesu 
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3. Kontrola a zkoušení, řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení, stav po 

kontrole a po zkouškách 

4. Řízení neshodného výrobku, opatření k nápravě 

5. Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání 

6. Řízení záznamu o jakosti, interní prověrky jakosti 

7. Výcvik, servis, statické metody 

5. Návrh doporučeného postupu pro získání certifikace 
Předposlední kapitola je věnována postupu jak získat certifikaci v oboru procesního 

řízení. Níže jsou vypsány certifikace, které se většinou využívají v oblasti celé Evropské 

Unie. A je tedy dobré pro procesního manažera je získat a ovládat. 

5.1 Projektové řízení postupu certifikace 
V tomto bodě si řekneme, co vše musíte udělat, abyste získali certifikát příslušného 

typu, jak dlouho to bude trvat a kolik vás to ve výsledku bude stát. 

V prvé řadě bych nedoporučoval, i když máte dlouholetou praxi v oboru PM, jít 

rovnou k certifikační zkoušce, a to z jednoduchého důvodu. Jakožto PM můžete mít 

několikaletou praxi, ale to neznamená, že několik let nepoužíváte nějakou metodu špatně, 

ale také to neznamená, že vaše přístupy k problémům a vedení jsou právě v aktuální 

trendové formě a přístupu. Zaměříme se proto na několik základních druhů certifikátu a 

zopakujeme si obsah jejich kurzu a přidáme k tomu délku trvání a cenu. 

5.1.1 PRINCE 2 Foundation 
Délka kurzu: 3 vyučovací dny.  

Náplň: objasnit účastníkům filozofii, na níž je metodika PRINCE2 postavena a pomoci jim 

pochopit ji. Cílem je účastníky kvalitně připravit na zvládnutí mezinárodní certifikace 

PRINCE2 Foundation. 

Zkouška: na závěr kurzu 

Doba platnosti certifikátu: neomezená platnost 

Cena: 24.000-26.000 Kč 
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5.1.2 PRINCE 2 Practitioner 
Délka kurzu: 2 vyučovací dny 

Náplň: Účastníci se procvičí v řízení projektů podle PRINCE2 a naberou jistotu pro vedení 

projektů dle této celosvětově nejpopulárnější metodiky projektového managementu. Dále 

se účastníci připraví na absolvování prestižní mezinárodní certifikační zkoušky PRINCE2 

Practitioner. 

Zkouška: na závěr kurzu 

Doba platnosti certifikátu: 5 let 

Cena: 25.000-26.000 Kč, recertifikace 24.000 Kč 

5.1.3 PMI – PMI PMP/CAPM 
Délka kurzu: 4 vyučovací dny 

Náplň: získat základní odborné znalosti z oblasti projektového řízení podle standardu PMI, 

formalizovat a systematizovat své stávající znalosti v této oblasti. Připravit se na 

absolvování certifikace odborníka na projektový management podle standardů PMI, 

úroveň PMP - Project Management Professional - PMP nebo CAPM - Certified Associate 

in Project Management. 

Zkouška: na závěr kurzu 

Cena: 22.000-24.000 Kč 

5.1.4 IPMA A-D 
Délka kurzu: 3-4dny  + A-C samostudium 

Náplň: Cílem kurzu je připravit účastníka na složení písemné zkoušky, která je základem 

pro certifikační stupně A, B, C a D. U stupně D jsou tímto kurzem plně pokryty požadavky 

zkoušky, u stupňů A, B a C navazuje ještě samostudium a ústní zkouška kandidáta. 

Uchazeč IPMA A: prezentuje program nebo portfolio projektů. 

Uchazeč IPMA B: prezentuje komplexní projekt. 

Uchazeč IPMA C: prezentuje projekt s omezenou složitostí. 

Zkouška: IPMA-D na závěr kurzu. IPMA A-C po ústní zkoušce. 

Cena: 16.000-19.000 Kč 
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5.2 Procesní řízení postup certifikace 
 V této podkapitole se zabývám postupem řešení při požadavku získání certifikace. 

Jeho jednotlivé fáze a kroky které vedou k získání jednoho z certifikátu pro projektové 

řízení. 

5.2.1ČSN EN ISO 9001 - 9003 
Zde nehovoříme o kurzu, který jako uživatel absolvujete, ale o průzkumu organizace do 

jaké míry jste připraveni na zavedení ISO 9001-9003. K tomu musíte mít:  

1. Dokumentován systém managementu 

2. Mít zaveden a uplatňován systém managementu 

3. Uzavřít příslušnou smlouvu o provedení činnosti s certifikačním orgánem 

4. V časových lhůtách plnit ustanovení této smlouvy poskytnou součinnost 

pracovníkům certifikačního orgánu, kteří provádí posuzování /ověřování 

5. Poskytnout certifikačnímu orgánu dokumentaci popisující systém managementu 

(zejména příručku jakosti/EMS/OHSAS/ISMS a vybrané související dokumenty) 

6. Poskytnout aktuální informace o společnosti potřebné k provádění posouzení shody 

 

Celý postup samotné certifikace se skládá obvykle z 3 kroků. 

1. Dotazník žadatele o certifikaci systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 

9001-9003 
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SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY   

Máte identifikovány procesy a stanovena 

kritéria a metody pro efektivní řízení 

procesů?  

ANO  NE  

Pozn.:  

Jaké hlavní realizační procesy provádíte? Prosíme, vyjmenujte, případně přiložte mapu 

procesů. 

 

 

 

Realizuje procesy se zvýšeným rizikem („zvláštní“ procesy jako je např. svařování apod., 

kde je povinná validace?) Prosíme, vyjmenujte, případně přiložte mapu procesů. 

 

 

 

Je dokumentována politika, cíle, příručka 

kvality, povinně dokumentované postupy?  
ANO  NE  

Pozn.: 

ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 

Jsou stanoveny odpovědnosti, pravomoci a 

vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří 

provádějí činnosti ovlivňující systém 

managementu? 

ANO   NE   

Pozn.: 

Je jmenován představitel managementu?  ANO   NE   Pozn.: 

Je prováděno pravidelné přezkoumání SMK 

vedením?  
ANO  NE  

Pozn.: 
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MANAGEMENT ZDROJŮ 

Jsou vedeny záznamy o výcviku, vzdělání a 

zkušenostech pracovníků?  
ANO  NE  

Pozn.: 

REALIZACE PRODUKTU  

Jsou v procesu realizace produktu brány v 

úvahu zákonné požadavky a požadavky 

zákazníků?  

ANO  NE  

Pozn.: 

Je realizován návrh a vývoj?  ANO   NE  Pozn.: 

Hodnotíte dodavatele a vedete o tom 

záznamy?  
ANO  NE  

Pozn.: 

Organizujete a plánujete realizaci produktu za 

řízených podmínek?  
ANO  NE  

Pozn.: 

MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ  

Máte vytvořeny procesy pro monitorování a 

měření?  
ANO  NE  

Pozn.: 

Zjišťujete a vyhodnocujete spokojenost 

zákazníka?  
ANO  NE  

Pozn.: 

Je zajištěno provádění interních auditů?  ANO  NE  Pozn.: 

Je zajištěno řízení neshodného produktu 

(služby)?  
ANO   NE  

Pozn.: 

Udržujete záznamy o povaze neshod a 

přijatých opatření k nápravě?  
ANO  NE  

Pozn.: 

Doplňující poznámky: 
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2. Návštěva respektive inspekce certifikační autority ve firmě, jenž prozkoumává a 

posuzuje dokumentované postupy, zavedená pravidla, příručky kvality, směrnice, 

technologické postupy, fungování procesu řízení kvality, procesů výroby a procesu 

služeb. 

3. Výsledek posuzování včetně sdělení auditorů zda doporučují vydání certifikátu dle 

normy ISO 9001-9003. 

 

Po roce se provádí audit certifikační autoritou, zda je organizace stále způsobilá se 

prezentovat normou ISO 9001-9003. Jestliže ano dochází k recertifikaci. 

Cena se stanovuje dohodou. Výši ceny zpravidla ovlivňují následující faktory: Velikost 

a organizační členění organizace, lokální umístění organizace/ počet poboček a jejich 

rozmístění, předmět a rozsah výstavby systému managementu, rozsah pomoci poradcem 

při výstavbě systému managementu. 

6. Analýza praktického uplatnění certifikace 
V tomto bodě si řekneme co vlastně my sami, jakožto PM (projektový manager) 

potřebujeme. Jaký certifikát, respektive úroveň certifikátu, využijeme nejlépe při naší práci 

a zda li potřebujeme vůbec certifikát? Není pro nás dostačující získat znalosti přímo z 

normy? Připomeňme si opět co je to projekt „soubor činností s jasným cílem, který je 

omezen časem, financemi a dalšími zdroji. 

Hned na začátku při rozhodování mezi certifikátem a normou lze říci, že vy sami 

musíte vědět, co využíváte ve své práci, jaké metodiky používáte, s jakými informacemi 

pracujete a hlavně čeho, jakožto projekt manager, popřípadě projektový specialista, jste 

schopni momentálně v práci dosáhnout.  

 

Pro usnadnění celého procesu rozhodování může velmi dobře posloužit následující 

dotazník, který lze rozdělit na tři části.  
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1) Osobní – kdo jste, co děláte, jak jste spokojen se svou prací, jaké máte schopnosti 

jako PM, zdali máte zájem je rozšiřovat, co po vás firma chce, jestli vám stačí vaše 

vědomosti, zdali máte v některých věcech jako PM  nejasno apod.  

2) Firemní – v jaké firmě pracujete, kolik máte najednou rozpracovaných projektů, 

jestli má  firma zahraniční zakázky, kolik paralelních projektových teamů řídíte, 

zdali se firma prezentuje se jako vlastník certifikátů  apod. 

3) Jelikož jste PM nebo se touto tématikou zabýváte, nebylo by od věci si zpracovat 

zkušební projekt. V tomto konkrétním případě se jedná spíše o další souhrn otázek, 

ale projektových. 

 

„Malé cvičení aneb zainteresované strany live“ 

a) Kdo a jak ovlivňuje váš projekt. 

b) Čí zájmy prosazují? 

c) Co je „jejich“ cílem? 

d) Co ještě zahrnout do projektu? 

e) Jaký je váš cíl? 

f) Kdo je má všechny pochopit? 

g) Jak to celé dopadne? 

h) Kdo to platí? 

 

 

Po zodpovězení všech otázek byste měli být schopní se rozhodnout, co vám další 

vzdělávání v předmětné problematice řízení projektů přinese, zda zlepšení kvality práce, 

dosažení  cílů, rozšíření kvalifikace či  pracovní náplně a samozřejmě i otázku zda li vám 

přinese usnadnění  práce do budoucna.  

Pokud jste se rozhodli kladně, potom vám gratuluji! 

Nezbývá než se rozhodnout co nejlépe využijete v praxi. 

Pokud je to některý z výše vyjmenovaných certifikátů, kterými se prezentuje vaše 

firma určitě byste jej měl vlastnit i vy osobně. A to i v případě, že práci zvládáte i bez něj.  
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V případě, že pracujete v menší firmě, kde vám momentálně postačují vaše 

schopnosti, ale chcete se dále zdokonalovat v oboru, můžete využít levnější formu 

vzdělávání pomocí studia norem, např. ISO 21500 a dalšími doporučenými a vynikající 

literaturou, jako jsou například „Kritický řetězec, cil, cil 2“ od Eliyahu M. Goldratt a další, 

které vám ukážou i jiný pohled na práci PM a pomohou vám usnadnit vaši práci a rozšířit 

obzory. 

Pokud stále váháte, zda li si projít certifikačním řetězcem nebo si stačí zakoupit 

ISO normu a nastudovat si ji, pak vám pomohu se rozhodnout takto.  

Pokud pracujete ve firmě, která se prezentuje Certifikáty řízení, máte více projektů 

najednou, ovládáte více projektových teamů, pak je jasná volba certifikát získat. Alespoň 

ten základní.  Jelikož vám to může pomoci i do budoucna. Jestliže pracujete ve firmě, která 

má menší zakázky, řídíte menší projektové teamy, svou práci zvládáte s přehledem a nikdo 

po vás nechce nějaký certifikát, ale i přesto chcete jít s dobou, potom norma ISO 21500 je 

dobrý začátek k tomu, aby jste se zdokonalil v postupech a metodách které běžně 

používáte. V praxi řídit projekt znamená řídit lidi, a k tomu je bezpodmínečně nutné se 

stále vzdělávat. 

6.1 Rozhovor s majitelem certifikátu IPMA-D Ing. Jiří Eibel 
 

1. V čem podle vás spočívá hlavní přínos kurzu projektového řízení dle IPMA – 

D? 

 

Kurz IPMA-D poskytuje základní seznámení s národními standarty a znalosti které 

jsou nutné pro projektové řízení v rámci České Republiky. Poskytují rozšiřující 

znalosti o nástrojích a technikách, které jsou nejen nutné pro zvládnutí této oblasti, 

ale také poskytují cenné základní rady a techniky při zpracování prvních projektů. 

Hodnocení bodu: 90% 
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2. Kde si myslíte, že poznatky nabyté v kurzu můžete v praxi nejlépe využít? 

 

Znalosti získané v tomto kurzu jsou cenným poznatkem pro všechny projektové 

manažery. Všem účastníkům kurzu udává směr dalšího profesního vývoje a radí jak 

se dále zlepšovat v této profesi. Tento kurz slouží k základnímu seznámení s 

problematikou a problémky se kterýma se může projektový manager setkat. 

Hodnocení bodu: 75% 

 

3. Myslíte, že po absolvování kurzu byla nutná certifikace? Ne stačilo pouze 

absolvování kurzu? 

Konečná certifikace je nutná z důvodu aby projektový manager prokázal, že ovládá 

předkládanou tématiku a je schopen se v ní orientovat a nadále rozvíjet. A navíc v 

dnešní „papírové“ době už nestačí být pouze expertem v oboru, ale je nutné 

prokázat se znalostí předpisů a řádům dané země a že zvládá pracovat s těmito 

znalosti a dovednosti, které získal v národních certifikovaných kurzech.  

Hodnocení bodu: 100%  

4. Byla během kurzu některá část, kterou jste považoval za zbytečnou? 

Žádná část kurzu zcela nebyla zbytečná ani přebytečná jednotlivé části do sebe 

navazovaly a utvářely nutné znalosti k zvládnutí tohoto kurzu. Z mého názoru bych 

v kurzu začlenil větší prostor pro reální příklady z praxe, praktické vytváření 

vzorových projektů a s úskalím které se pří projektování může vyskytnot. 

Hodnocení bodu: 55% 

5. V čem si myslíte, že budou mít absolventi kurzu výhodu oproti běžným PM ? 

 

Absolventi kurzu mají značné zvýhodnění oproti necertifikovaným projektovým 

managerum a to jak z hlediska prokázání nabytých znalostí které díky získané 

certifikaci firmy značně zvýhodňují tak k možnosti se zapojení do projektů státní 

správy, která určuje že projektový manageři musí disponovat touto certifikací nebo 

jinými certifikáty a vyššími stupni aby se mohli vůbec do projektu zapojit. 

Hodnocení bodu: 95% 
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6. Existuje nějaké téma vzhledem k probíhanému kurzu, které jste postrádal? 

Tento základní kurz IPMA-D svým obsahem kompletně obsáhl veškeré základní 

znalosti a témata které jsou pro začátek třeba poznat a rozšířit své dosavadní 

zkušenosti. Jednotlivé kurzy na sebe tematický navazují a zároveň se doplňují. 

Hodnocení bodu: 90% 

7. Byla podle vás délka kurzu optimální nebo jak by jste ji navrhoval zkrátit 

nebo prodloužit? 

 

Kurz byl přiměřeně dlouhý k prostudování a získání dovedností, které byli obsahem 

tohoto kurzu. Kurz dle mého názoru je již optimalizován a nedoporučoval bych bez 

rozšíření tématiky jeho časovou modifikaci. 

Hodnocení bodu: 100% 

 

8. Považujete cenu kurzu vzhledem k nabytým vědomostem za adekvátní? 

 

Cena kurzu odpovídá získaným znalostem i zkušenostem, které byli poskytnuty 

experty v tomto oboru.  

Hodnocení bodu 80% 

 

Obrázek 31 Graf IPMA-D 
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6.2 Rozhovor s majitelem certifikátu PRINCE 2 Foundation 

Ing. Milan Masařík 
 

1) V čem podle vás spočívá hlavní přínos kurzu projektového řízení dle PRINCE 

2 Foundation? 

Prince 2 je jedna z nejpopulárnějších metodik projektového řízení. Využívá se jak v 

Evropské Unii, tak i v Americe i Asii. Tato metodika se stala defakto standardem 

projektového řízení. Tento kurt poskytuje základní teoretické znalosti této metodiky. 

Účastník kurzu se naučí jak efektivněji řídit projekty, jak vybudovat a udržovat 

organizaci aby byly jasně stanoveny role a pravidla pro řízení.             

Hodnocení bodu 100% 

2) Kde si myslíte, že poznatky nabyté v kurzu můžete v praxi nejlépe využít? 

Poznatky jsou využitelné v široké skále možností. Jelikož je tento kurz cílen na 

projektové vedoucí, vedoucí týmu analytiky a projektové koordinátory tak je jeho 

přínos multispektrální. Tento kurz rozvíjí a modifikuje znalosti, které již člověk má a 

dává mu systematický náhled, jak a kde může zvýšit efektivnost práce, zjistit kde je 

možný výskyt problémů a předcházet jim.                

Hodnocení bodu 100% 

3) Myslíte, že po absolvování kurzu byla nutná certifikace? Ne stačilo pouze 

absolvování kurzu? 

Kurz který je bez certifikace není v jisté míře přínosný jak pro toho kdo jej studuje tak i 

pro zaměstnavatele. Z pohledu zaměstnavatele je mít zaměstnance, který je vybaven 

certifikací jistá záruka kvality a znalostí zaměstnanců a díky certifikátů se zvedá i 

hodnota firmy. Pro zaměstnance je zase výhody že se může prokázat, že splnil světový 

certifikát a ovládá takovou to schopnost.                   

Hodnocení bodu 100% 
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4) Byla během kurzu některá část, kterou jste považoval za zbytečnou? 

Člověk, který se již nějakou dobu pohybuje v prostření projektového řízení, již s 

nějakými znalostmi které jsou, probírány přišel do styku. Takže tento kurz považuji za 

přínosný a rozšiřující dosavadní znalosti. A i kdyby opakování je matka moudrosti. 

Hodnocení bodu 85% 

5) V čem si myslíte, že budou mít absolventi kurzu výhodu oproti běžným PM? 

Tento kurz je celosvětově uznávaný a používaný (NATO, OSN, vlády státu…). Takže 

se držitel toho certifikátu může zapojit do jakéhokoliv již probíhajícího projektu a bude 

vědět, co se právě řeší a bude znát většin postupu. Takže je velice výhodné získat tento 

certifikát jak již pro osobní rozvoj tak i pro budoucnost.               

Hodnocení bodu 100% 

6) Existuje nějaké téma vzhledem k probíhanému kurzu, které jste postrádal? 

Metodika PRINCE 2 je rozdělena do 2 stupňů. Tyto jednotlivé stupně na sebe věcně 

navazují. A jsou od sebe odstupňovány náročností a nutnými znalosti. Tento základní 

kurz obsahoval vše, co jsem od něj očekával. Jak poskytnutí základních informací, 

jednotlivých forem kroků projektů tak i ukázkové projekty pro řešení.                      

Hodnocení bodu 95% 

7) Byla podle vás délka kurzu optimální nebo jak by jste ji navrhoval zkrátit 

nebo prodloužit? 

Kurz je rozložen do 3 dnů, do kterých je zařazena jak teoretická část i praktická část. 

Znalosti jsou získávány postupně a dále rozvíjeny na praktických příkladech. Dle mého 

názoru rozsah kurzu odpovídá době studia.                 

Hodnocení bodu 95% 

8) Považujete cenu kurzu vzhledem k nabytým vědomostem za adekvátní? 

Jelikož se jedná o nadnárodní celosvětově uznávanou certifikaci tak cena odpovídá 

přidané hodnotě a získaným dovednostem co se člověk v tomto kurzu naučí. Kurz je 

atraktivní a i kdyby byl dražší jistě by si své studenty udržel.               

Hodnocení bodu 100% 
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Obrázek 32 Graf Prince 2 Foundation 
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Obrázek 33 Srovnání Prince 2 Foundation a IPMA-D 
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7. Závěr 

Moje diplomová práce se skládá ze dvou hlavních celků - části teoretické a prioritně 

zaměřené části praktické. 

 K  teoretické části patří první 3 kapitoly v mé diplomové práci. První kapitola - 

úvod a seznámení s problematikou, druhá kapitola obsahuje popis základních principu 

projektového a procesního řízení. Následně se věnuji seznámení s jednotlivými 

metodikami pro procesní a projektové řízení. A jako poslední teoretický bod jsem 

zanalyzoval potřebné znalosti a dovednosti pro zisk certifikace. 

 V druhé části a to již praktické se věnuji návrhu, postupu jak postupovat při 

požadavku na získání certifikace. A to jak nadnárodních, celosvětově uznávaných 

certifikací tak i „lidových“ Českých certifikátů. Tahle problematika je značně rozsáhlá a 

klade si na žadatele značné nároky, které jsou certifikát od certifikátu odlišné a jinak 

náročné. V následující části analyzuji praktické uplatnění výše zmíněných certifikátu. 

Oslovil jsem a probral tuto tématiku s předními a uznávanými projektovými manažery. A 

to s Panem Ing. Milanem Masaříkem, který se v procesním a projektovém řízení pohybuje 

již značnou dobu a má za sebou již mnoho velkých projektů. Pan Masařík je držitel 

certifikace PRINCE2 Foundation. Jako druhého jsem oslovil Pana Ing. Jiřího Eibela který 

také má značné znalosti z procesního a projektového řízení. Ale využívá jiné certifikace 

k řízení a to IPMA-D. A po rozhovorech s nimi jsem si připravil 8 otázek a nechal je na ně 

odpovědět. Otázky bily směřovány na jimi získanou certifikaci a to jaký mají, zní hlavní 

přínos, kde tyto poznatky využily. A zda si vůbec mysl zda je nutná certifikace a zda 

nestačí pouze získané znalosti z takovéhoto kurzu. Dále jsme probírali jejich jednotlivé 

názory na tento kurz, zda se jim nezdáli nějaké body zbytečné a jaký mají pohled na 

projektové řízení po tomto kurzu. A zda jim v tomto certifikovaném kurzu chyběla nějaké 

témata, která si museli sami zjistit a zda se doba kterou tento kurz nabízí, a zda se jim 

nezdála krátká na získání a osobní rozvoj. A jako poslední ale ne nepodstatnou otázkou zda 

získané informace odpovídají ceně tohoto kurzu. Následně jsem vyhodnotil tyto otázky a 

přiřadil jim procentuální spokojenost. A v posledním bodě je mezi sebou porovnal. 

Závěrem je třeba říct, že Pan Masařík byl s kurzem PRINCE 2 Foundation spokojenější. 
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Ale je nutné podotknout, že každý člověk má jiné znalosti, zkušenosti a v neposlední řadě 

cíle a potřeby.   

 

Rád bych se v tomto posledním bodě také zmínil o několika důležitých věcech, 

které mě provázely celou touto prací, a to že pojem projekt se nedá přesně definovat. 

Lidově se říká, že sto lidí, sto názorů. Dále připomínám, že nemůžete být projektový 

manažer, pokud neumíte komunikovat s lidmi a nemáte již řadu zkušeností. Řídit projekt 

znamená řídit lidi a to dělá dosti lidem značné problémy. Pokud má být člověk špičková 

projektový manažer musí se narodit již s jistými předpoklady. Tyto předpoklady můžeme 

v jisté podobě se doučit, ale nikdy to nebude na tak vysoké úrovni. Projekt se řeší týmově a 

je třeba uvažovat systémově a aplikovat systémový přístup a pohled na věc. Vše je třeba 

zvažovat ve vzájemných souvislostech a s větším rozsahem. Dobrou technickou pomůckou 

je definování SMART cílů. Je bezpodmínečně nutné postupovat od globálních cílů k 

detailním činnostem. Je nutné mít na paměti, že riziko existuje všude a musí se s ním 

počítat. Jako poslední bod bych chtěl říct, že zkušenosti dávají mnohonásobně více než 

informace, které jsou pouze přečtené. Při pokusu sami si navrhnout jednoduchý projekt a 

následně jej realizovat v praxi. Zjistíte spoustu poznatků, které by vás ani nenapadli a 

získané zkušenosti se vám v budoucnu mnohokrát víc uplatní než informace získané pouze 

přečtením. 
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