
 

 

PPyyrraammiiddaa  kkuurrzz   pprroojjeekkttoovvééhhoo  íízzeenníí  
 
3 základní kurzy projektového ízení: 
 
PP íípprraavvaa  aa  pplláánnoovváánníí  pprroojjeekkttuu  
Obsah: 

 Principy ízení a definice projektu 
 Typy, nástroje, procesy a problémy projekt  
 Definice a rozhodovací matice 
 Strategie a taktické analýzy 
 Návrhy a p íprava 
 Jednání a dohody 
 Význam a prvky plánu 
 Hierarchie, struktura a kategorizace 
 Složky „trojimperativu“ ve vztahu k plánu 
 Techniky zpracování plánu 
 Kritická místa a práce s omezením 
 Rizika a jejich ízení 

 
 

íízzeenníí  rreeaalliizzaa nníí  ffáázzee  pprroojjeekkttuu  
Obsah: 

 Organiza ní struktury a formy 
 Organizování projektového týmu 
 Personální práce projektového manažera 
 Pravidla a kontrola 
 Organizace podp rného týmu 
 Specifika managementu a leadershipu v ízení projektu 
 Vnit ní a vn jší dodavatelé a zákazníci 
 Soft skills manažera projektu 
 Hard skills manažera projektu 
 Praktické rady pro typické problémy 

 
 
SSlleeddoovváánníí  ppoossttuuppuu  rreeaalliizzaaccee  aa  uukkoonn oovváánníí  pprroojjeekkttuu  
Obsah: 

 Techniky sledování a kontroly 
 Osobní aktivity manažera projektu 
 Nástroje kontroly a vyhodnocování kontrolních dat 
 Korekce a principy projektových zm n 
 Rozhodování o korekcích a implementace rozhodnutí do projektu 
 Dokon ování a „trojimperativ“ 
 Cyklení a problémy ukon ování 
 Subprojekty 
 Servis a podpora 
 Závazky a pravomoce 
 Administrace ukon ení 

 
 



 

 

2 nadstavbové kurzy projektového ízení: 
 

íízzeenníí  rriizziikkaa 
Obsah: 

 Co to je riziko 
 Analýza rizik – pojmy a vztahy 
 Ur ení statistických charakteristik rizika 
 Metody analýzy rizik 
 Klasifikace rizik 
 Projektová rizika 
 Metody a nástroje pro snižování rizika 
 Riziko a informace  
 Investi ní rozhodování a riziko 
 Právní rizika a jejich prevence 
 Zásady krizového plánování 

 
 
MMeettooddyy  mmaannaažžeerrsskkééhhoo  rroozzhhooddoovváánníí  
Obsah: 

 Rozhodování v projektovém ízení 
 Metody a techniky rozhodování 
 Fuzzy logika 
 Um lé neuronové sít  
 Genetické algoritmy 
 Teorie chaosu 
 Predikce asových ad 
 Data mining 
 Aplikace rozhodování – propojení s realiza ními procesy 

 



 

 

1 specializovaný kurz pro projektové manažery: 
 
ZZddrraavvýý  rroozzuumm  ssee  vvrraaccíí  nnaa  ssccéénnuu  

aneb úsp ch je v nás a všude kolem nás 
Obsah: 

 Nové-staré paradigma 
o Krize vnímání 
o Hodnoty 
o Etika 

 Systémové myšlení 
o Od ástí k celku 
o Systémové teorie 
o Logika mysli 

 Jak to do sebe zapadá 
o Modely sebeorganizace 
o ešení jsou na dosah 

 Život v roli u itele 
o Nová spojení 
o Rozptýlené struktury 
o Sebeutvá ení 
o Vývoj a rozvoj 
o Poznáváme, že poznáváme 

 Vzd lanost – moudrost – p irozenost 
 
 
A ješt  n co navíc: 
  
DDvvoouuddeennnníí  ssoouuhhrrnnnnýý  kkuurrzz  „„PPrroojjeekkttoovvéé  íízzeenníí  vv  kkoossttccee““  
Obsah: 

 Projekty a projektové cíle 
 Proces ízení projektu 
 Trojimperativ a rozhodování o vzniku projektu 
 Zahájení projektu 
 Plánování projektu a projektové plány 
 Hierarchická struktura inností projektu 

as, náklady a kvalita projektu 
 Rizika a rezervy 
 Vedení a ízení lidí v projektu 
 Organizování projektového a podp rného týmu 
 Role, cíle a innosti manažera projektu 
 Vyhodnocování implementace a situa ní reakce 
 Kontrola, evidence, zm ny a problémy 
 Zakon ení projektu a následné innosti 

 
 

 Kontaktujte nás pro podrobnosti o obsahu kurz .  
šíme se na spolupráci. 


