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EDITORIAL

Martin Hák

O projektech
a stromech
Silné stromy vydrží i v prudkém větru.

Na platformě Red Button EDU jsme

A tak si můžete i při protiepidemických

začali natáčet seriál o projektovém

opatřeních užívat přednášky a semináře

řízení. Obsah prvního dílu shrnul jeho

PMI, akorát v online režimu – například

host, Roman Slivka, v článku, druhý díl

v

vyjednávání

můžete shlédnout 14. ledna od 9:00. Za

s Michalem Musilem. Na Slovensku

celou redakci vám přeji krásné svátky a

proběhly na podzim hned dvě online

posílám vánoční dárek: celou spoustu

konference. Vlastně spíš na internetu

inspirativních videí nabitých cenými

proběhly hned dvě slovenské konference

informacemi a návody pro manažerskou

– i o nich si můžete přečíst.

a podnikatelskou praxi si můžete až do

listopadu

to

bylo

konce roku užívat zdarma.
Dobrý stavitel svou chýši zavětruje a
dobrý projektový manažer zná a používá
nástroje pro řízení rizik. Proto věřím,
že se vám zvlášť bude hodit exkurz
do kyberbezpečnosti a přehled změn
vyplývajících

ze

zahrnutí

agilního

přístupu do PMBOK.® O tom, jak se
příroda staví proti projektantům, se
rozepsal Dano Podolský.
Prudký vítr pak sice odvane loňské listí,
ale také přináší spoustu semínek, ze
kterých mohou vzklíčit nové rostliny.
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ČO S A D E J E P O D TAT R A M I

Ľubomír Slocik

Slovenská Konferencia
Projektového Manažmentu
v “New normal” - 2020
Dňa 20.10.2020 sa uskutočnila každoročná

K samotnému obsahu konferencie: účastníkov

konferencia

ktorú

zaujali hlavne témy o tom aká je budúcnosť

Chapter

projektového riadenia a ako budú fungovať

v spolupráci s hlavným organizátorom eFocus

tzv. Projektové tímy 2020+. Zaujímavú a

a s IPMA Slovakia. Hlavná téma tohtoročnej

inšpiratívnu prednášku na túto tému mal

konferencie

Richard Hargaš zo spoločnosti Accenture,

Project

spoluorganizovala

bola:

Management,

PMI

Ako

Slovakia

riadiť

projekty

v krízových časoch (nielen pandemických).

ktorý prezentoval predpokladané budúce
trendy a výzvy pre budúcnosť projektového

Kvôli

vtedy

epidemiologickým

riadenia (téma: Ako sa zmení charakter práce

podmienkam bola konferencia organizovaná

projektových tímov v dôsledku digitalizácie

tentokrát ako virtuálna konferencia pre

a globalizácie. Budú vôbec ešte potrební

účastníkov, no podarilo sa nám zabezpečiť

projektoví manažéri?). Podľa jeho záverov a na

že

speakrov

základe predpokladov Accenture: 1. dôležitosť

prišlo odprezentovať svoju tému naživo

projektového a programového riadenia ešte

z improvizovaného štúdia a teda celá ich

vzrastie v budúcich rokoch, no zároveň od

prezentácia prebiehala a bola „vysielaná“

projektových a programových manažérov sa

v reálnom čase. To umožnilo aj účastníkom

bude očakávať aj prebratie strategických rolí

sa aktívne zapájať a dávať priamo otázky

v rámci projektov, 2. pre veľa organizácii bude

(prostredníctvom

slido)

dôležité získavanie a udržanie relevantných

prezentujúcim už počas ich prednášky a

strategických zručností v riadení projektov,

väčšina otázok aj bola priamo zodpovedaná

centralizované

prezentujúcimi hneď po ich prednáške.

projektov a programov pomocou tzv. strategicky

väčšina

platným

prednášateľov

a

platformy

a

koordinované

riadenie
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orientovaných PMOs, ktoré budú schopné

riadenia

nielen koordinovať projekty ale budú musieť

hodnoty a požadovaných výstupov z projektov

prispieť k dodaniu hodnoty pre organizáciu a

(value delivery), nezávisle od spôsobu dodávky

byť schopné poskytovať strategický reporting

projektu alebo situácii v okolí. Aj pri tzv.

pre najvyššie vedenie organizácie a po 3. je

agilnom nastavení je stále dôležité aj primerané

možné očakávať aj zvyšovanie potenciálu

plánovanie, riadenie rizík aj závislostí, správne

pre outsourcing projektového riadenia (tzv.

zadefinované zodpovedností v projektoch

PMaaS - Project management as a Service)

a správna komunikácia na relevantných

a na druhej strane aj automatizáciu (AI a

stakeholdrov.

musí

stále

zostávať

dodávanie

robotizáciu) administratívnych a opakujúcich
sa činností PMO.

Počas konferencie boli odprezentované aj
výsledky exkluzívneho prieskumu o stave a
prínose certifikácii v oblasti projektového
riadenia na Slovensku ktorý zorganizovali
počas

mesiacov

August-September

2020

spoločnosti KPMG a next level consulting
v spolupráci s PMI Slovakia Chapter a IPMA
Slovakia. Sumárna správa z tohto prieskumu je
dostupná aj na stránke PMI Slovakia Chapter
(www.pmi.sk)
Zaujímavé boli aj poobedné prezentácie na
„mäkšie témy“: o tom ako efektívne pracovať
v home-office (M. Matlon) a ako si nastaviť
životné priority a tzv. wellbeing (M. Lachová).
Z celej konferencie je dostupný záznam
Pani

Zuzana

Pfeifer

Skurková

z

VÚB

a nahrávky ktoré sú dostupne všetkým

prezentovala svoje postrehy a rady na to ako

účastníkom konferencie. Pre všetkých členov

riadiť projekty v krízových časoch a ako hlavne

PMI alebo miestnych PMI Chapters (väčšina

komunikovať (aj kritické situácie) na vyšší

prezentácii bola v slovenčine), ak by ste mali

manažment alebo projektový board.

záujem o prístup k záznamu konferenciu,
prosím kontaktujte nás na communication@
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Aj podľa ďalších prezentujúcich prioritou

pmi.sk a poskytneme vám prístupové údaje ku

projektových

prednáškam z konferencie).

manažérov

a

projektového

ČO S A D E J E P O D TAT R A M I

Daniel Podolský

Virtual PM conference
Virtuálna PM konferencia priniesla

pracovne, alebo v rámci voľnočasových aktivít.

široký záber tém, rezonovala aj dôležitosť

Online podujatia sa zúčastnilo 95 účastníkov.

psychického zdravia
Obavy z presýtenia online vzdelávania
Projektový manažment je dôležitou sférou,
ktorá ponúka priestor na rozvoj a zlepšovanie

„Vysoká účasť aj pozitívna spätná väzba od

sa. Potvrdila to aj Virtuálna PM konferencia,

účastníkov nás veľmi potešila. Pri organizácii

ktorá sa konala utorok 10. novembra 2020.

podujatia sme mali obavy, keďže v súčasnej

Konferencia má za cieľ prinášať veľkoformátový

dobe sú ľudia presýtení počtom virtuálnych

program z oblasti projektového manažmentu

podujatí a prácou z domova. Ďakujeme

pre všetkých, ktorých sa táto téma týka - či už

účastníkom aj partnerom, s ktorými sme
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konferenciu pripravili,” hodnotí František

Europe veľmi pozitívne.

Šofranko, programový manažér spoločnosti

„Cením si, že sme mali možnosť hovoriť o

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

téme duševného zdravia, ktorá nie je typická

Najväčšia IT firma na východe Slovenska

pre

konferenciu pripravila v spolupráci s partnermi:

tomu pozitívne zarezonovala u účastníkov.

PMI Slovakia Chapter, 2BCognitus a Košice

Všeobecne vnímame u ľudí väčšiu frustráciu

IT Valley. Oproti minulému ročníku zvolili

z lhodobého náročného obdobia, ktoré nie je

zmenu v tematickom zameraní podujatia.

ideálne pre podávanie optimálneho výkonu, čo

„Tento rok sme sa rozhodli ponúknuť pestrú

môže spôsobiť väčší stres či znížiť psychickú

paletu tém, ktoré sa zameriavajú na všetky

odolnosť. Aj preto myslím, že bolo a je dôležité

aspekty projektového riadenia - na technické

hovoriť o téme, ktorej sme sa venovali. Verím,

aj sociálne zručnosti, strategické myslenie či

že sme účastníkom poskytli nástroje na lepšie

riadenie v kríze,” vysvetľuje F. Šofranko.

zvládanie

Konferencia tak pozostávala z 3 interaktívnych

Miriam Lachová.

workshopov,

Veľkým prínosom workshopu boli osobné

ktoré

ponúkali

účastníkom

priestor pýtať sa otázky a reagovať na témy.

projektových

manažérov

terajšieho obdobia,”

a

napriek

vysvetľuje

príbehy, ktoré slúžili ako praktické príklady
na to, ako zvládať konkrétne situácie, ktorým

Reflektovanie súčasnej témy
Prvý

workshop

-

Psychický

čelíme, či odporúčaná literatúra.
wellbeing

v náročných časoch - ukázal správnu voľbu
reflektovať
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aktuálne

dianie.

Aké strategické spôsobilosti potrebuje
líder?

Účastníci

hodnotili lektorky workshopu Miriam Lachová

Druhý workshop, ktorý viedol lektor Peter

a Veroniku Holíkovú z Human Dynamic

Jászberényi z 2BCognitus, oživil konferenciu

aj spoločným hľadaním odpovede na to, ako

workshopu sme využívali prirovnania so

ľudia vnímajú pojem tím či ako má vyzerať

zdravotníctvom, ktoré bolo ocenené najviac.

tímová spolupráca.

Asi preto, že stavy, ktoré rieši zdravotníctvo na

„Pre mňa to bola celkom výzva, keďže

celom svete, sme previedli do 5-stupňového

v tomto formáte som interaktívne podujatie

systému ochrany zdravia nielen pacientov, ale

zatiaľ neviedol. Pomohla mi aj podpora

aj firemných systémov a samostatne projektov,”

organizátorov. Ja sám som sa naučil čosi nové

hodnotí lektor Ivan Sámel.

- že pri prenose môže vznikať isté oneskorenie

Práve prirovnávania - k medicíne, ale aj

a ľuďom treba dať viac času, aby stihli cez

analógia firemných procesov k tým v prírode,

Slido zareagovať. Potešila ma pozitívna spätná

uľahčila účastníkom pochopenie témy a

väzba, podľa ktorej si väčšina účastníkov

zároveň aj priniesla nové pohľady na problémy

odniesla niečo užitočné. Dáva to zmysel

v projektovom manažmente.

času a energii, ktoré som venoval webináru
a príprave. Do budúcnosti je však dôležité

Vízia do budúcna

umožniť väčšiu mieru interaktivity, ktorá sa

„Virtual

však možno vyrieši návratom z online do 3D,”

projektový manažér by mal byť nielen

zhodnotil Peter Jászberényi.

manažérom, ale hlavne prirodzeným lídrom,

Téma

strategických

spôsobilostí

PM

konferencia

potvrdila,

že

zaujala

pričom by mal mať znalosti z rôznych oblastí

účastníkov natoľko, že časový úsek pre tento

riadenia projektov a riešenia konfliktov. My

workshop vnímali ako nedostatočný.

v Košice IT Valley sme veľmi radi, že sme
mohli byť súčasťou tejto udalosti, ktorej

Metafora zdochýnajúcich koní

vysokú úroveň potvrdila aj spätná väzba od
účastníkov,“

potvrdila

Miriama

Hučková

Posledný workshop Transformačné projekty

z Košice IT Valley.

a kríza viedli Sanislav Häuser, mentor a

Nový online formát aj širokospektrálne

kouč českých a slovenských firiem, a Ivan

smerovanie

Sámel, konzultant pre prípravu strategických

prinieslo organizátorom pozitívnu spätnú

projektov

väzbu od účastníkov aj novú skúsenosť.

„Zamerali sme sa na jasne štruktúrovanú

„Potešil nás záujem o online formu podujatia,

prezentáciu,

účastníci.

do budúcna by sme sa však radi držali

Účastníkom sme priblížili to, čo vieme zo

konferencie v prezenčnej forme predovšetkým

skúseností - že diagnostika firiem je základom

pre dôležitý networking,” hodnotí Lucia

každého transformačného projektu, rozvinuli

Komorníková, spoluorganizátorka konferencie

sme aj metaforu zdochýnajúcich koní. Počas

z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

ktorú

ocenili

aj

Virtuálnej

PM

konferencie
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TECHNIKY A NÁSTROJE

Petr Holášek

Vyjednávání v životě
projektového managera

„V životě nedostaneme to, co si zasloužíme, ale co si
vyjednáme. Život je vyjednávání! Mnoho lidí si myslí,
že vyjednávání je o umění improvizovat. Ukazuje se, že
skvělí vyjednavači vědí, jak se na vyjednávání správně
připravit, znají jeho psychologii, principy a techniky.“
říká Michal Musil.
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K čemu všemu je dobré vyjednávání?

Příprava je nezbytným základem úspěchu

Ve středu 7.10. hostila Česká komora PMI

Pro přípravu je důležitý termín BATNA (Best

webinář Michala Musila na téma “Jak být

Alternative

silnější

Musil

jehož síla je přímo úměrná síle vyjednávací

představil vyjednávání jako meta-dovednost

pozice vyjednavače. Při pracovním pohovoru

klíčovou pro úspěch v jakémkoliv pracovním

může naše BATNA být zvýšena například

oboru i oblasti života. Zmínil výsledek

účastí na dalších pohovorech, na dovolené

průzkumu z knihy Prodávat je lidské od

můžeme naši BATNA při vyjednávání ceny

D. H. Pinka, podle které stráví člověk až 40%

transferu z letiště mohutně zvýšit jen díky

času v práci vysvětlováním, přesvědčováním

20 minutám strávených průzkumem dalších

a

dalších

možností dopravy na hlavní ulici městečka.

průzkumů může člověk za svou kariéru vydělat

Michal nám ukázal, jak díky takto zvýšené

průměrně o $750k více než ti, kteří se o žádné

BATNA na Srí Lance snížil cenu přepravy

vyjednávání podmínek nepokoušeli, nebo ve

na polovinu. Vždy se však musí vzít potaz

výsledku platit hypotéku o 3-5 let kratší dobu.

hodnota zdrojů věnovaných rozvoji BATNA

ve

vyjednávání”.

ovlivňováním

druhých.

Michal

Podle

To

Negotiated

Agreement),
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oproti možnému zisku při vyjednávání, aby se

nabídkou jako první skupina (1 den v ZOO),

takto vložený čas vyplatil. BATNA strategie se

přijalo 50 % z nich.

může začít rozvíjet například položením dvou
jednoduchých otázek: “Co budu dělat, když se

Funkčnost této metody je založena jednak

nedomluvíme?” a “Co budou dělat partneři,

vytvořením

když se nedomluvíme?”.

požadavkem, se kterým potom porovnáváme

kotvy

v

mysli

extrémním

všechny další. Dále se zde projevuje efekt
Další terminus technicus ZOPA (Zone of

reciprocity, kdy ústupek nabízejícího z prvního

possible agreement) označuje překryv mezi

extrémního

Reservation value (bodem odchodu z jednání)

vytvoří u protistrany určitý vstřícný krok,

a Stretch Goal (ambiciózním cílem) protistran.

kvůli kterému je pak náchylnější k přijetí

Pokud takový překryv neexistuje, dohoda mezi

druhé nabídky. S reciprocitou je důležité

protistranami zřejmě není možná. Obecně

zacházet opatrně, abychom si jejím zneužitím

mají vyjednavači s předem připravenými

nepoškodili vztahy, na kterých nám záleží,

cíli pro jednání mnohem lepší výsledky než

např. s dlouhodobým klientem.

požadavku

na

přijatelnější

vyjednavači, kteří se do vyjednávání pustí bez
předem stanovených cílů.

Při práci s kotvením je důležité umět
racionálně zdůvodnit i první extrémní návrh.

Pár dobrých tipů do bitvy

Reakce na kotvení může být použití stejně
extrémní nabídky jako protikotvy, použití

Efekt kotvení Michal popsal na technice

humoru nebo návrh odkladu jednání na

Door In Face známé ze sociální psychologie.

základě nedostatečné efektivity jednání při

Základem této metody je dát vyšší až extrémní

jeho pokračování proti tak extrémní nabídce.

požadavek, který je po odmítnutí vzápětí
následován
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přijatelnějším

požadavkem.

S ústupky lze pracovat efektivněji, pokud

Příkladem byl experiment na dvou skupinách

je rozdělíme na více menších. Protistrana

studentů v USA. První skupina byla oslovena

bude spokojenější ze zisku více menších,

s požadavkem jednodenního výletu do ZOO

než jednoho velkého o stejné hodnotě jako

s dětmi z dětských domovů. Na nabídku kývlo

byla suma všech menších. Dále velice dobře

17 % studentů. Druhá skupina byla oslovena

funguje zvýraznění vlastních ústupků a na jeho

s požadavkem na trávení 2 hodin týdně

základě nich chtít také ústupek od protistrany

s dětmi z dětských domovů po dobu 3 let. Tuto

v rámci reciprocity. Metodu Logrollingu (tzv.

nabídku nepřijal nikdo. Když však tato druhá

výměna ústupků v rámci položek, která může

skupina byla posléze oslovena se stejnou

zvyšovat hodnotu dohody pro obě strany), při

níž se vzájemnými ústupky dokonce vytváří

Kooperativní

hodnota, demonstroval Michal na příkladu

účinné, pokud jde o hru s nenulovým součtem,

se švadlenou, která nabídne klientovi slevu,

při kterém lze dojít k expanzi “koláče” hodnoty,

pokud ustoupí ze svých nároků na datum

o který se vyjednává. Díky průzkumu zájmů

zhotovení zakázky. Vtip je v tom, že klientovi

a potřeb protistrany se nakonec může dojít

na času dokončení zakázky vůbec nezáleží.

k tomu, že cíle protistran nejsou konkurenční,

Švadlena je naopak v časovém presu na

a lze získat hodnotu navíc bez kompromisu.

strategie

vyjednávání

jsou

dokončení jiných zakázek a menší sleva pro ni
nehraje roli.

Postupem vedoucím ke kooperativní strategii
je zaměření na investigativní část vyjednávání.

Typy vyjednávání

Podle Chrise Vosse je cílem vyjednávání vytvořit
vztah, pochopit cíle a potřeby druhé strany.

Při kompetitivní strategii vyjednávání jde

A až poté začít vyjednávat. Velice užitečným

o hru s nulovým součtem. Pokud při tomto

nástrojem mohou být kalibrované otázky

typu vyjednávání jedna strana získá určitou

pronesené tónem ve stylu “pomozte mi prosím

hodnotu, druhá strana stejnou hodnotu

pochopit”. Tyto otázky začínají nejčastěji

naopak ztrácí. Vyjednávající protistrany si

tázacími zájmeny “co” nebo “jak”. Zájmeno

při tomto typu vyjednávání mezi sebou vždy

“proč” může již být pro některé protistrany

navzájem rozdělí v určitém podílu celkový

bráno jako ofenzivní. U otázek začínajících

“fixní koláč” hodnoty, o kterou se vyjednává.

“kdo”, “kde” nebo “kdy” již nebývají odpovědi

Vyjednávání o podílech se odehrává mezi body

tak hodnotné. Pomocí kalibrovaných otázek je

odchodu z vyjednávání.

nutné identifikovat potřeby a cíle protistrany,
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identifikovat jejich problém, identifikovat
potenciální “zabijáky dohody” a celkově v nich
vyvolat pocit zapojení do řešení. Výsledkem
takového vyjednávání může být po zjištění
hlavních potřeb, zájmů a motivace protistrany
dohoda s nově vytvořenou hodnotou pro obě
strany.

Institute a Petrem Ludwigem.
· Dlouhodobě se zajímá o to, co věda
ví v oblastech prodeje, komunikace
· Spolupracuje se společností LMC
na produktu Arnold jako Customer

Michal představil tři typy vyjednávačů měkkého, tvrdého a principiálního. Měkkému
vyjednavači jde hlavně o vztahy, takže se snaží
získat sympatii druhých ústupky či vstřícností.
tvrdého

vyjednavače

je

naopak

vítězství, používá metody blafování nebo
DITF, stojí ho to však často vztahy a pověst.
Principiální vyjednavačem je spojením obou
typů popsaných výše, je tvrdý k principům
vedoucím k dohodě, ale zároveň se snaží být
slušný či dokonce milý k lidem. Umí oddělit
vztahy mezi lidmi a předmět vyjednávání.
Jeho mindset je: “Být měkký k lidem, avšak
tvrdý k dohodě.”
Pokud vás téma zajímá, více informací získáte
v literatuře uvedené níže nebo na celodenním
školení Vyjednávání.
Literatura:
Prodávat je lidské, D. H. Pink
Zbraně vlivu, Robert B. Cialdini
Myšlení rychlé a pomalé, Daniel Kahneman
Nikdy nedělej kompromis, Chris Voss
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· Přes 8 let spolupracuje s GrowJOB

a vyjednávání.

Typy vyjednavačů

Cílem

MICHAL MUSIL

Success, kde řeší implementaci do
firem a podporu obchodu.
· Je akreditovaným mediátorem a
vede kurz o vyjednávání na ČZU. · Je
autorem video kurzu SALESMAJSTR
k prodeji a obchodní komunikaci.
· Vybrané reference: CPI, UniCredit
Bank, KPMG, Air Bank, PROFINIT,
Colliers

TECHNIKY A NÁSTROJE

Petr Janiš & Jiří Krátký

Agilní a postavená na
principech - taková je
budoucnost projektového
řízení podle PMI
Od ledna 2021 dochází ke změnám PMI-PMP® zkoušek. Jsou předzvěstí nového
PMBOK® verze 7. Petr a Jirka Vám přináší to podstatné, co byste měli o změnách
vědět. Autoři, Petr Janiš a Jirka Krátký, společně školí přípravu na zkoušku PMP a
zároveň dobrovolničí pro Českou komoru PMI.
Proč potřebujeme nový PMBOK?

Svět se změnil rychleji než PMBOK, a dva
roky po vydání už většina z nás uměla

PMBOK® Guide 6th edition vyšel v září

kombinovat PMI postupy s agilitou a

2017 a obsahoval spíše evoluční změny

do toho namíchat change management.

předešlých edicí s přiloženým Agile

Válka agilu a waterfallu je u konce.

Practice Guide. PMBOK je postavený
na 49 procesech s hromadou detailních

Turning ideas into reality

nástrojů a technik a nejasnou integrací
klasických a agilních postupů. Příliš

My měníme sny ve skutečnost, vytváříme

složitý pro začátečníky a příliš detailní

nové produkty,

pro praktiky a příliš old school pro

formujeme budoucnost. PMBOK by měl

agilisty.

být guidem pro všechny, ne jen úzkou

měníme společnost,
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skupinku projekťáků v korporacích. Sedmá

V doméně people pak najdeme úkoly jako:

edice zřejmě bude velkým krokem tímto

•

Řešení konfliktů

směrem:

•

Vedení týmů

Postavený na value delivery a

•

Vyjednávání

principech project delivery - proč je důležitější

•

Podpora virtuálních týmů

než jak.

•

Řešení překážek rozvoje týmu

1.

2.

Plně integrovaný s agilními

V procesech jsou pak dřívější znalostní oblasti

postupy - už nebude žádné waterfall vs agile,

hodně zjednodušené a výrazně agilizované:

projekťák bude muset být stejně tak dobrým

•

koučem, jako plánovačem.

dodávání byznys hodnoty

3.

Pro všechny, nikoliv jen pro

seniorní projekťáky.
4.

•

Řízení

projektu

s

akcentem

na

Určení adekvátního přístupu k řízení

projektu, metod

Doufejme že i stručnější, draft

měl kolem 49 stránek, oproti současným 800.

•

Plánování a řízení scope, časového

plánu, rozpočtu, rizik, kvality
•

Řízení projektových artefaktů (nová

PMI zcela zásadně mění obsah a částečně

oblast)

i formu zkoušky

V oblasti business environment jsou pak úkoly
jako:

Nově je v obsahu více měkkých dovedností

•

Plánování a řízení compliance

a agilních přístupů. Mnohem větší prostor

•

Podpora organizačních změn

dostanou situační otázky, které vás zavedou

Kompletní PMP exam outline najdete v PDF

do agilních nebo hybridních přístupů a více

na stránkách PMI.

budou prověřovány měkké dovednosti.
Nové formy otázek
Je to patrné i z rozložení otázek - PMI opouští
rozdělení

otázek

do

domén

initiating,

Počet otázek, které vás na zkoušce PMP čekají,

planning, executing, monitoring a controlling

se snížil ze 200 na 180, nicméně všechny

a closing a řadí otázky do následujících oblastí:

otázky budou započítávány do hodnocení.
Na zkoušku budete mít nyní 230 minut.

Domain
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Percentage of Items on Test

Budete si moci dát v průběhu zkoušky dvě

I. People			

42%

desetiminutové

II. Process			

50%

je už dnes možnost složit zkoušku z pohodlí

III. Business Environment

8%

domova.

přestávky.

Samozřejmostí

PMI také zavádí nové formy otázek - ruší se

Jsme za to rádi!

dosavadní monopol ABCD otázek s jedinou
správnou odpovědí. Od roku 2021 se setkáte ve

Jsme rádi, že nebudeme muset školit ruční

zkoušce i s otázkami s výběrem více správných

výpočet kritické cesty, PERT výpočty a point of

odpovědí, otázek s přiřazováním odpovědí

total assumption, ale budeme se se studenty

(například sestavení správných párů ze dvou

bavit o principech jak vytvářet hodnotu a

sloupců možností) či doplňovaček (například

rozvíjet tým.

- doplňte: PMP je zkouška, kterou poskytuje
mezinárodní asociace ___).

Obrázek je převzat z www.pmi.org
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R E P O RTÁ Ž

R. Řičánek

Kybernetická bezpečnost
Ředitel NÚKIB Karel Řehka zahájil 9. 12.

často podílejí také na implementaci nových,

2020 neformální online setkání projektových

mnohdy neozkoušených technologií - ať již

manažerů na téma „Kybernetická bezpečnost

s přímou vazbou na bezpečnostní pole nebo

v životě projektového manažera“. Setkání

ne.

připravilo
institute

sdružení
Czech

Project

Republic

management
(PMI.cz)

ve

Z

dotazů

a

odpovědí

zúčastněných

spolupráci s odborníky z NÚKIB, kde dochází

jednoznačně

k propojení obou organizací. Zúčastnilo se jej

kybernetické bezpečnosti je pro profesi

více jak padesát profesionálních projektových

velkou a specifickou výzvou, související mj. se

manažerů

zodpovědností role projektového manažera.

nebo

dalších

projektových

pracovníků a zájemců z řad veřejnosti.

vyplynulo,

že

zajištění

Musejí totiž vždy balancovat snahu o snadné,
rychlé a dostupné sdílení informací nutné pro

akce

Jedná se již o druhý ročník této

realizaci projektů a oproti tomu se snažit o

zaměřené

maximální zabezpečení.

na

sdílení

know-how

v profesi projektových manažerů. Účelem
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akce bylo rozšířit povědomí o této velké

Setkání

se

konají

právě

výzvě současnosti - zvlášť významném pro

zkušeností, a protože v tom manažery

komunitu projektových manažerů a jejich

samozřejmě

nechceme

kvůli

nechat

výměně
samotné,

kolegů, podílejících se nejen na

připravili jsme jim po seznámení se

intenzivní

všeho

s rostředím sadu tipů a rozcestník

druhu, ale přímo na nastavování

na další užitečné materiály NÚKIB

pravidel nejen pro zmiňovanou

využitelné na různých úrovních.

komunikaci. Kromě nastavování

Z

různých oblastí projektů, jako je již

tématu se pak pokusíme postupně

zmiňovaná komunikace, rozpočet,

pokračovat v osvětě a podpoře

kvalita, rizika, přizpůsobení se

projektových manažerů menšími

kontextu projektu a prostředí, se

postupnými krůčky.

komunikaci

důvodu

šířky

i

závažnosti

TECHNIKY A NÁSTROJE

Roman Slivka

Projekty všude
kolem nás
Tento článek vyšel jako dopúrovod k prvnímu dílu pořadu ProjecTor, který natáčí
Česká komora PMI na platformě RED BUTTON EDU.
Proč v projekt, v dnešní agilní době?

velmi pravděpodobně do vytouženého

Co mi jako sponzorovi projektové

cíle nedoplujete. Na začátku projektu si

řízení může přinést?

tedy musí sponzor (ten kdo má vidinu,
co mu projekt v budoucnosti přinese) a

Každý z nás už udělal v životě něco, co

projektový manažer (ten, kdo má zajistit,

není jeho každodenním chlebem. Třeba

že budoucnost nebude jen sen, ale stane

dneska jsem opět po roce sázel česnek.

se realitou) říct jasně kde jsou teď, co

Hrozná práce. Bahnitá hlína, všechno se

chtějí získat, kolik a jakých prostředků

lepí. Dokážete si to představit? Bahno

použijí. A hlavně jaké uplatní kontrolní

na holínkách jako bych byl na výlovu

mechanismy. Zpět k lodi! Oni přece

rybníka. Ale česnek musel do země, má

sponzor a projektový manažer, ale i celý

začít mrznout. Je v zemi. Sice mi to trvalo

projektový tým, na jedné lodi jsou. Na

déle, než jsem počítal, a jak dobře jsem to

lodi vím, kde jsem (většinou). Vím, kudy

zasadil, zjistím skoro za rok. Jak souvisící

chci plout, abych se vyhnul nebezpečným

sázení česneku s projektem? Velmi úzce.

místům (kontrolní body) a jakým kurzem

Vše, co projekt dělá, se začne zúročovat až

se budu pohybovat do dalšího bodu. Také

někdy v budoucnosti. Je to jako řídit loď.

vím, jestli tam chci být rychle (na motor

Pokud nastavíte špatně kurz na začátku,

- draze) či pomalu (na plachty - levně).
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je (cíl, omezený čas a zdroje, unikátnost…) a při
řešení aplikujeme všechny aspekty projektové
řízení. Komunikaci, vytvoření odhadů a plánu,
řízení rizik, stakeholder management.
Víte, co je zajímavé a co vám při agilní
transformaci pravděpodobně neřekli? Každý
sprint a iterace je samostatný projekt, který
využívá všechny aspekty projektového řízení.
Rozpočtem jsou story points a tým si nevezme
Definovaný cíl a čas - dva zásadní elementy

na sebe víc, než pro co má kapacity. Definice

projektu.

zásadním

cílů pomocí kanban boardu. Plánování a

elementem projektu je také jeho unikátnost.

prioritizace aktivit není nic jiného než hledání

Dle definice je projekt vytvoření něčeho

kritické cesty. Lessons learned a Project Status

unikátního (jedinečného) v omezeném čase a

Report - to se odehrává na daily huddles.

s omezenými zdroji. Unikátnost vnáší zásadní

Všechny aspekty projektového řízení najdete,

rozměr při navržení způsobu řízení, respektive

pokud se snažíte vytvořit něco unikátního

myšlení, které potřebujeme pro splnění

omezeného časem a rozpočtem.

Nicméně

dalším

určitého úkolu (projektu) použít. Příkladem
může být řízení auta. Kdo z Vás přemýšlí o

Nevěříte? Zkuste mi říci, jaká role

řízení auta? Kdo z Vás přemýšlí o tom, kdy

vykonává tyto činnosti?

má ráno vyjet, aby stihnul dovézt děti do
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školy a školky a být v kanceláři včas? Myslím,

Úplně první věcí, kterými se všichni XXX

že nikdo. Tisíckrát zaběhlá rutina. Víme už

zabývají, je management. Jejich úkolem

naprosto přesně, kdy a co máme udělat a také

je v zásadě odpovídat na 1000 otázek

víme, že pokud v 7:15 se děti neoblékají tak

denně, dávat dalších 1000 objednávek a

máme problém. Co se ale stane, když máme

zápasit s 1000 problémy, vše zaměřené na

být někde jinde? Podíváme se, jak je to daleko,

oživení vize. XXX někdy není o nic víc než

zjistíme, jestli bývají na trase zácpy. Vyjde nám,

zaměstnanec,

že musím vyjíždět už v šest ráno, takže děti

klienta. Úkolem ale vždy je sestavit skládačku

musí odvést manželka. Začíná vyjednávání….

s nepřesným obrázkem. Stručně řečeno,

A zaběhlá rutina se rázem mění… v projekt.

XXX diriguje tým lidí, aby provedli každou

Nikdo z nás to projektem nenazve, ale podstata

ze svých mnoha specializovaných funkcí,

problému, který se snažíme vyřešit, projektem

aby realizovali symfonii činností, která se

který plní přání strategie

zhmotní do finálního díla. Aby byla konečná

naplňuje společnou vizi. Projektový manažer,

vize úspěšná, je třeba s přesností nahnat

ale musí zachovávat zdravý selský rozum

ohromující řemeslnou zručnost. A je to XXX,

a kritický nadhled. Musí umět zatáhnout

na jehož ramena padá váha všech zubů. Jsou

za záchrannou brzdu, pokud projekt není

to šampioni, pokud to všechno funguje;

schopen naplnit cíl. Je velmi složité takovou

jsou to muži na podzim, když to všechno

zprávu sponzorovi doručit a hodně často zde

selže. Neexistuje žádný skutečný způsob,

projektoví manažeři selhávají. Jsou natolik

jak přistupovat k výkonu role XXX. Metody

utopení v řízení každodenních činností, že jim

se liší od pečlivé přípravy až po instinktivní

chybí nadhled. Chybí jim schopnost přepínat

improvizaci. Často nejlépe poslouží skvělá

se z operativního myšlení na strategické

kombinace několika přístupů. Je to quixotický

myšlení. Kolikrát, bohužel, i díky přehnanému

úkol, který vyžaduje jemně vytříbený důvtip,

mikro-dozorování sponzora.

obrovskou dávku sebevědomí a ostré instinkty.
Existují však základy práce - základní věci,

Sponzor a projektový manažer je dvojice, která

které je třeba udělat a které vyžadují plnou

jede společně. Musí mít správně rozděleny

pozornost XXX. To platí stejně pro celovečerní

role. Nezájem sponzora o projekt anebo jeho

filmy, reklamy a dokonce i 30 sekundová videa

přehnaná

na YouTube…

Málokdy se sponzor ptá: „Jak mohu pomoci?“.

starostlivost

nebude

fungovat.

Stejně tak, místo “Kdy už to bude?” by se měl
Ano je to režisér. Všimněte si poslední věty,

sponzor ptát: „Na jakých hodnotách nyní

nezáleží na velikosti (rozsahu), vždy je třeba

pracujete?“ Ono je něco jiného, pokud se

použít všechny aspekty projektového řízení.

ptáte “Na čem děláte?” (testujeme, vyvíjíme,
odstraňujeme nedostatky), na místo toho “Co

Zmínka o režisérovi, mě přivedla na další

mi to přinese?”

myšlenku. Režisér se zodpovídá producentovi
za (ne)ziskovost díla. V tomto směru je na

Netvrdím, že nedokážete (ať jako sponzor/

tom režisér, řekl bych, mnohem hůře, než

investor a nebo někdo kdo řeší problém)

běžný projektový manažer. Co sponzorovi

dosáhnout cíle bez projektového řízení. Jen

(zadavateli a investorovi) může projektové

se domnívám, že je důležité si uvědomit,

řízení přinést? Bude to znít paradoxně, pokud

které klíčové aktivity musíte udělat, abyste

řeknu, že ušetřit peníze, když většina projektů

se dostali k vytouženému cíli. K tomu vám,

nekončí v rámci původního rozpočtu. Jenže o

jako osvědčená kuchařka, může sloužit právě

to tady jde. Projektový manažer a sponzor musí

projektové řízení.

vytvořit funkční a harmonický vztah, který
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PROJECTS ON SITE

Daniel Podolský

Geologické výzvy hatia
postup významných
slovenských projektov
Železnice a diaľnice sú nevyhnutné pre hospodársky a sociálny rozvoj každej
krajiny a je povinnosťou projektových manažérov a stavebných inžinierov, aby ich
výstavba prebiehala čo najrýchlejšie i najúspešnejšie. Geologické podmienky však
patria medzi najväčšie zdroje neznámych pred skutočnou výstavbou podzemných
výkopov, najmä pokiaľ ide o hlboké tunely v hornine. Tieto neznáme informácie
zvyčajne existujú v nepriamej úmernosti s rozsahom, povahou a kvalitou
geotechnických výskumov. V hornatej krajine, akou Slovensko nepochybne je, sa
javí dôležitosť inžinierskej geológie pri konečnom návrhu a stavbe železničných
a diaľničných infraštruktúr ako nepopierateľná, a preto je podrobný a presný
zoznam poznatkov z geológie nevyhnutnou súčasťou projektovania stavby a
riadenia rizík.
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Predsvečili sme sa o tom aj pri prácach na

výrazné rozdiely a presné zloženie, respektíve

najväčšom

infraštruktúrmon

vlastnosti hornín zistil až zhotoviteľ počas

projekte na Slovensku – prekládke železničnej

prác. Navyše, stavebné náklady investície

trate Púchov-Považšká Bystrica, kde bol

sa zvýšili z pôvodnej zmluvnej ceny takmer

otvorený 17. septembra 2020 tunel Diel.

365 miliónov eur zatiaľ na 372,5 milióna

Tento tunel je železničný dvojkoľajný tunel

eur bez DPH. Ako uvádza ŽSR, zvýšenie

na preložke trate Bratislava – Žilina medzi

ceny si vyžiadali zmeny v projekte z dôvodu

Púchovom a Považskou Bystricou, kedy

nepredvídateľných

vybudovaním tunela sa podíde rovnomenný

dôvodom predĺženia lehoty výstavby sú

vrch severne od existujúcich kúpeľov Nimnica.

odchýlne geologické pomery zaznamenané pri

Celková dĺžka jednorúrového dvojkoľajného

razení tunelov Milochov a Diel, no a práve ony

tunela je takmer 1 082 metrov a prevádzková

si vyžiadali zmenu spôsobu technologických

rýchlosť tunela bude 160 km/h s výhľadom na

postupov, použitie špeciálnych metód na

200 km/h. V poradí 77. železničný tunel na

zabezpečenie tzv. kaloty s cieľom dosiahnutia

Slovensku skráti cestu o 4 minúty a od januára

spoľahlivosti a bezpečnosti týchto častí stavby.

2022 bude časová úspora ešte väčšia, keďže celý

Preto boli aplikované odchýlne metódy od

úsek modernizácie trate Púchov – Považská

projektom uvažovaných stavebných postupov

Bystrica má byť dokončený 15. decembra 2021,

v tzv. vystrojovacích triedach, pričom použitá

teda s oneskorením takmer dvoch rokov oproti

zmena technológie bola z hľadiska časového

predpokladanému termínu.

plnenia pomalšia i náročnejšia na celkový čas.

Zaujímavé je aj nové premostenie Váhu

Aj druhý tunel Milochov na zmienenom úseku,

v mieste Nosickej priehrady, ktorým je

kde väčšinu dodávateľských prác na tuneli

jednen z najdlhších železničných mostov

vykonáva odborná stavebná firma z Českej

na Slovensku. Má dĺžku 653 metrov, šírku 16

republiky a ktorý má byť spojazdnený na konci

metrov a most bol navrhnutý ako dvojkoľajný

budúceho roka, je síce prerazený, ale jeho

s obojstrannými chodníkmi na pravej strane

razenie od počiatku sprevádzali komplikácie.

pre chodcov a cyklistov. Raritou je aj použitá

Pre zlé geologické podložie tu museli zmeniť

technológia letmej betonáže a výsuvnej

technológiu razenia, navyše nastali problémy

skruže, ktorou sa most budoval.

aj s odstraňovaním čiernej skládky odpadu

súčasnom

Modernizácia

trate

medzi

Púchovom

a

okolností.

Hlavným

pri východnom portáli tunela ukrytej pod

Považskou Bystricou patrí nielen k finančne

zeminou.

najnáročnejším,

Práve nepredvídateľné okolnosti spôsobujú

najzložitejším

ale

najmä

stavbám

v

k

technicky

histórii

ŽSR.

Geologické pomery v rozvodí Váhu vykazujú

vrásky aj pri ďalších významných dopravnych
stavbách Slovenska.
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Na úseku diaľnice D1 Turany – Hubová je

Za posledné dve desaťročia odborníci na

v hre niekoľko možných trás. Ani jedna

geológiu stavebných dopravných projektov

nie je ideálna. Ktorá sa zatiaľ javí ako

pritom analyzovali stratégie prieskumného

najpravdepodob¬nejšia? Sú rôzne názory a

preverovania

preto sa aj teraz robil dôsledný geologický

v niekoľkých takýchto projektoch, zvažujúc

prieskum, pritom nepanuje úplne jednoznačný

prípady úspechu alebo neúspechu, čo nakoniec

názor na najvhodnejšie trasovanie. Výsledné

znamená pomer medzi predpokladanými,

rozhodnutie bude zrejme na politikoch,

nepredvídanými

ktorí na základe odborných vstupov budú

podmienkami, aké nastali po výstavbe. Vo

musieť prijať rozhodnutie, za ktoré ponesú

väčšine prípadov, a to aj po nákladných

zodpovednosť. Otázkou zostáva, či na to budú

vyšetrovacích

mať dostatok kvalitných vstupných údajov a či

dôsledného predbežného prieskumu v teréne

sa rozhodnú správne.

spôsobila, že mnoho diagnostických dráh bolo

Ďalší známym problémom je aktuálne tunel

mimo rámca, čo viedlo k absencii diagnózy,

Čebrať pri Ružomberku na nadväzujúcej trase

nesprávnej

D1 Hubová – Ivachnová, kde kvôli hroziacemu

diagnóz.

zosuvu výstavba tunela stojí a je možné,

geologickými rizikami sa teda zvyšujú aj

že sa tiež bude meniť trasovanie. Podľa

ľudskou chybou výpočtu a nedostatkom

medializovaných informácií sa aj tam objavili

prevencie v dopravnom stavebníctve. Postup

určité geologické problémy, ktoré pri súťaži a

stavebných a infraštruktúrnych projektov

zadávaní neboli známe a Národná diaľničná

ohľadom generovania rizika sa môže udiať

spločnost ich momentálne vyhodnocuje.

dvoma spôsobmi:

Pravdepodobne sa aj tu bude musieť trochu

1.

upravovať trasovanie a v rámci existujúcej

sa spustia reakcie prírody, ako sú povodne,

zmluvy tak bude musieť pravdepodobne dôjsť

suchá a zosuvy pôdy, najmä ak spôsobujú

k zmene zadania, čiže sa dá predpokladať,

odlesňovanie,

že to bude mať dosah aj na cenu stavby a že

s pôdou, odtokovými a záplavovými oblasťami,

nebude dodržaný termín výstavby tak, ako bol

mokraďami alebo umelými plnivami medzi

daný.

niektorými živlami alebo

Rovnako
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neutešená

situácia

je

aj

pri

2.

preverovania

a

podmienok

nepredvídateľnými

kampaniach,

diagnóze
Geotechnické

alebo

absencia

oneskorenej

riziká

vyvolané

v procese výstavby a prevádzky, keď

nedostatočné

hospodárenie

permanentnou expozíciou stavebných

tuneli Višňové, kde zložité geologické a

projektov

hydrogeologické pomery na trase radia tento

geologickým javom, ktorá znásobujú účinky

tunel k najzložitejším líniovým stavbám

na ľudí a ekosystémy všeobecne.

v doterajšej histórii staviteľstva na Slovensku.

V širšom zmysle môžeme teda povedať, že

a

infraštruktúry

prírodným

riadenie geologického rizika sa vykonáva

potenciálne poškodenie života a majetku.

s cieľom predpovedať dôsledky (riziko), ktoré

Z tohto dôvodu je nutné zodpovedajúcim

budú mať budúce geologické javy a prírodné

spôsobom uzvážiť, že akékoľvek opatrenia

alebo vyvolané procesy (riziko) na konkrétnu

zamerané na zníženie alebo vylúčenie rizika

prácu alebo projekt počatý človekom, ktorým

úzko súvisia so strednodobými a dlhodobými

sa implicitne alebo explicitne transformuje

procesmi stanovenými pre rozvoj krajiny alebo

zraniteľnosť, a preto je nevyhnutné prijať

regiónu, prečo by mali byť aj tieto začlenené

organizačné a technologické opatrenia na

do

zníženie vplyvu a dopadu. Na zníženie rizika

realizujúcich stavebné projekty alebo by sa mali

v stavebných procesoch a infraštruktúre je

začleniť do procesu riadenia, teda procesu,

možné vyžiť tak prevenciu ako aj zmiernenie,

ktorý by sa mal vyvinúť a navrhnúť pomocou

aby

minimálny.

rôznych opatrení alebo nástrojov. Dnes tieto

prírodným

opatrenia spadajú do dvoch základných typov:

bol

Prevenciou

negatívny
je

efekt

predchádzanie

programov

modernizácie

podnikov

udalostiam spôsobeným katastrofami alebo

• Štrukturálne opatrenia;

nimi vyvolaných. Zmiernenie je výsledkom

• Neštrukturálne opatrenia.

zásahu zameraného na zníženie rizík, ktorý

Štrukturálne

sa snaží zmeniť povahu hrozieb s cieľom

zmierňovanie sa používajú v inžinierskych

znížiť zraniteľnosť tak, aby sa zmiernilo

prácach na zníženie alebo na dosiahnutie

opatrenia

na

prevenciu

a

Kvôli výstavbe Priehrady mládeže musel byť most v roku 1953 demontovaný, a teda v konečnom dôsledku
preložená celá železničná dráha medzi Púchovom a Považskou Bystricou, ktorá do septembra viedla
údolím Váhu pri brehoch priehrady bez použitia väčšej mostovej konštrukcie.
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„prijateľnej“

je

odolávali geologickým udalostiam, môžete

vystavená komunita pozdĺž trasy. Bežia

konštatovať, že je na modelovanie procesov

priamo na mieste a je možné ich klasifikovať

riadenia geologických rizík a spoločností na

ako preventívne alebo nápravné kontroly.

výstavbu infraštruktúry a na vývoj inštitúcií

Opatrenia si vyžadujú inžiniersky návrh

pre ne účelné prijať princípy procesného

a

plán

riadenia. Inými slovami, toto riadenie je

environmentálneho riadenia, ktorý umožní

možné implementovať v rámci technologickej

zníženie vytvoreného vplyvu. Neštrukturálne

paradigmy založenej na riadení procesov.

opatrenia sú najjednoduchšie a najdôležitejšie

Súčasné riadenie stavebných projektov sa bez

a najpoužívanejšie na celom svete od staroveku.

ohľadu na ich konkrétne vlastnosti totižto

Združujú súbor funkčných prvkov týkajúcich

neustále posúva k procesným schémam, ako

sa územného plánovania a využívania krajiny,

napríklad vo zvyšku priemyslu a služieb. Tieto

technologických

vzdelávania,

procesy však nie sú vždy dobre definované

administratívnych

a spočívajú nevyhnutne v implementácii

a ďalších opatrení, ktoré tiež pomáhajú

systémov riadenia kvality a jej oveľa klasickejšej

nepriamo zvládnuť geohazardy.

definícii (kontrola kvality, zabezpečovanie

Ak vezmeme do úvahy, že nakoniec bude

kvality) plus zahŕňajú celý súbor aktivít, ktoré

riadenie geologických rizík vo výstavbe a

na ne nadväzujú. Veľmi vhodnými nástrojom

prácach na dopravnej infraštruktúre zamerané

pre tento účel je napríklad sústava noriem ISO,

na zlepšenie ich konečnej kvality, aby lepšie

ktorá pokrýva aj proces riadenia projektov.

optimalizáciu

pozorovania,
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úrovne

rizika,

zdrojov,

ktorému

ako

nástrojov,

právnych,

aj

