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Charakteristika studijního předmětu dle nařízení vedení FF UP 

Název studijního předmětu Projektový management 

Typ předmětu Povinný doporučený 

ročník  

/ semestr 

3./Z 

Rozsah studijního předmětu 

(kolik hodin přednášek, 

seminářů, cvičení) 

1+1+0 hod. za 

týden 

2 kreditů 3 

Jiný způsob vyjádření rozsahu  

Způsob zakončení zápočet a zkouška 

 

Forma výuky přednášky/ 

seminář 

Cíle předmětu (česky/anglicky) 

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základy projektového managementu, prezentace 

jednotlivých metod a principů této formy řízení. Absolventi jsou po absolvování předmětu schopni 

naplánovat projekt a znají základní nástroje řízení a vyhodnocení projektu.  

Předpoklady (např. splnění jiného předmětu) (česky/anglicky) 

Znalost práce v MS WORD a EXCEL 

Obsah (česky/anglicky) 

1. Základní pojetí projektů a projektového managementu (řízení). Hlavní definice a přístupy. 

Organizace zabývající se PM – IPMA, PMI, Price2, ISO, atd.  

2. Životní cyklus projektu - od plánování po jeho vyhodnocení; teorie „A Project Management 

Tollgate Process“ 

3. Základní dokumenty projektu (Identifikační listina projektu, Logický rámec, Analýza stakeholderů, 

komunikační plán, WBS)   

4. Řízení rizik (RIPRAN, risk management osob, vlastní metody ve firmách – případové studie) 

5. Řízení projektu – projektový tým, osobnost a kompetence projektového manažera 

6. Softwarová podpora v PM pro přípravu plánu projektu a následné řízení projektu (MS Project, 

Openproj, aj.) 

7. Trendy v projektovém řízení (ve vztahu k ISO, zahraniční přístupy, atd.) 

Ke každému z témat jsou vypracovány případové studie a modelové situace. 

 

Tento předmět je inovován o nové metody plánování a řízení projektů, aktuální trendy a 

konkrétní případové studie. 

Inovace předmětu vznikla v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0138 „Modularizace manažerského a 

psychologického vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci cestou inovace a propojení 

ekonomických a psychologických studijních programů“. 

 

Požadavky (podmínky splnění kurzu) (česky - podrobně/anglicky - stručně) 

1. Aktivní přístup ve výuce 

2. Písemné zpracování projektu (možnost i ve skupině): ILP, Logický rámec, Analýza 

stakeholderů, Analýza rizik, WBS včetně vazeb a zdrojů 

3. Prezentace projektu před skupinou 
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Literatura (Základní, Rozšiřující, Doporučená)  

Základní: 

Štefánek, R. a kol. Projektové řízení pro začátečníky. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-

251-2835-0. 

Doležal, J. Projektový management podle IPMA. Praha, 2009. 

Rozšiřující: 

Bendová a kol. Projektové řízení pro začátečníky. VUP, 2012. ISBN 978-80-244-3124-6. 

PMBOK® Guide and Standards. Dostupné z WWW: http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-

Standards.aspx  

Rosenau,M.D. Řízení projektů.. BRNO: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-218-1. 

Verzuh, E. (2008). The Fast Forward MBA in Project Management. 3rd ed. Wiley: Hoboken. 

 

Doporučená: 

Barker, S., Cole, R. (2009). Projektový management v praxi. Praha: Grada. 

Office of Government Commerce (OGC) (2009). Managing Successful Projects with Prince 2. The 

Stationery Office: Norwich. 

Svozilová, A. (2006). Projektový management. Praha: Grada. 

Časová náročnost jednotlivých aktivit  

Položky: 

Účast na výuce: 25 

Domácí příprava: 40 

Příprava na zápočet: 15 

 

Získané způsobilosti (česky/anglicky) 

Znalosti:  

- popíše přístupy projektového managementu  

- definuje projektové řízení (projekt a jeho fáze), základní metody a nástroje  

- popíše základní vlastnosti projektového manažera a formy řízení projektu  

 

Dovednosti:  

- je schopen sestavit plán projektu s využitím základních metod (LFM, WBS, aj.)  

- používá SW na podporu plánování a řízení projektů (MS Project, OpenProj, aj.)  

- je schopen týmové práce (vypracování projektové dokumentace ve skupině)  

 

Vyučovací metody 

 Přednášení  

 Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)  

 Demonstrace  

 

http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx
http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx
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Hodnotící metody 

 Anamnestická metoda  

 Seminární práce  

 

 


