
© 2014 Deloitte Czech Republic 1 

Řízení realizace 
projektu 
 
Úspěšný start do 
světa 
projektového 
řízení 
 
Romana Hůlková 

3. června 2014 



Představení     3 

Společnost Deloitte    4 

Cíl projektového řízení x Cíl realizace projektu 9 

Jak uřídit realizaci    13 

 1) Řízení změn    

 2) Monitoring a reporting   

 3) Komunikace a eskalace   

Shrnutí      21  

Q & A      22 

 

 

Agenda   

© 2014 Deloitte Czech Republic 2 



Společnost Deloitte 
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• Přes 160 let historie 

• Celosvětově přibližně 189 000 zaměstnanců 

• Aktivity ve více než 140 zemích 

Deloitte Touche Tohmatsu 
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Deloitte – oblasti poskytovaných služeb 
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Právní 

služby 

Poradenské 

služby 

Finanční 

poradenství 

Audit Daňové služby 



Consulting – Technology Advisory 
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Kontrola kvality 

IT projektová kancelář 

Podpora při řízení projektů  

Transformace IT 

Specifikace požadavků  

a výběr informačních systémů 

Strategie a plánování IT 

Optimalizace výkonu IT 

Reinženýring IT procesů  

(Řízení služeb ICT) 

Zvyšování výkonnosti IS 



Obvyklé role Deloitte při řízení projektů 

• Nastavení metodiky 

řízení projektů (dle 

potřeb klienta) 

• Poskytování 

poradenství při 

nastavení řízení a 

organizaci projektů 

• Poskytování 

poradenství ve 

vybraných fázích 

projektu dle přání 

klienta 

 

 

• Poskytnutí 

nezávislého dohledu 

nad realizací projektu 

• Kontrola kvality, 

projektových milníků, 

výstupů a soulad s 

projektovými cíli 

• Identifikace a ošetření 

rizik 

• Předkládání 

průběžných 

hodnotících zpráv QA 

 

• Zavedení metodiky 

PM a šablon 

dokumentů 

• Zajištění výkonné 

složky řízení projektu 

podle zvolené 

metodiky  

• Personální zajištění 

projektové kanceláře 

 

 

Quality Assurance 

Kompletní zajištění 

Projektového 

řízení 

Konzultační a 

poradenské služby 

Ř
íz

e
n

í 
p

ro
je

k
tů

 



Cíl projektového řízení  

    X 

Cíl realizace projektu 
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Metriky projektového řízení 
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Iniciace a 

plánování 
Ukončení Realizace a řízení 

On Time In Full On Budget 

 Realizace projektu v požadovaném čase 

 Splnění stanoveného rozsahu a kvality 

 Dodržení přiděleného rozpočtu 

Kontrola dodávky a 

zajištění součinnosti 

 Řízení změn 

 Monitoring a reporting 

 Komunikace a eskalace 

 Další agendy dle metodik 

+ soustředit se na správné cíle!!! 

Co je cílem 

projektovéh

o řízení? 
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Projektový manažer se vždy musí rozhodnout, jak bude k projektu přistupovat 

Klasické projektové řízení někdy nestačí k 

dosažení cílů projektu 
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Řídit výsledek Vs. Řídit výstup 

Strategicky a 

flexibilně 
Vs. Administrativně 

Proaktivně Vs. Reaktivně 

Effectiveness Vs. Efficiency 

Zaměření na 

výsledek 
Vs. 

Zaměření na 

metriky 

Co je cílem 

realizace 

projektu? 



Jak uřídit realizaci? 

1) Řízení změn 
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Velké změny X Malé změny 
VELKÉ ZMĚNY 

• Dopady na metriky projektu 

• Definice autorit, které budou podle hranic 

rozhodovat 

• Precizní formální dokumentace 
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SPOLEČNĚ PLATÍ: 

• Identifikovat, vyhodnotit, určit dopady, rozhodnout 

• Základem je vrátit se na začátek – Rozsah a Cíl projektu (Project Charter)  

• Vždy se ptát „Kdo změnu chce?“ a „Proč změnu chce?“ 

 

 

MALÉ ZMĚNY 

• Bez dopadů na metriky 

• Bez formální dokumentace 

• Každodenní rozhodování na místě 

(emailem, telefonem, přímá komunikace) 
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Jak uřídit realizaci? 

2) Monitoring a reporting 

 



Jak, co a komu reportovat? 
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 - - - 

 - - - 

 - - - 

Self - Evaluation 

(vedoucí týmu) 

Objektivní 

metriky, data 

? 
Responsible – 

Evaluation (PM) 

+ = 

• Jaké úrovni řízení projektu jsou 

informace určeny 

• Jakou míru rizika je PM a ŘV 

ochoten přijmout (tzv. „Risk apetite“) 

 

ODPOVĚDNOST PROJEKTOVÉHO 

MANAŽERA 
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Shrnutí stavu 

projektu 

• Roční uzávěrky byly úspěšně otestovány s drobnými problémy 

(70 smluv) 

• Došlo k otestování 75 % systému 

• 90 % změnových požadavků již bylo naiplementováno 

• Velké množství chyb oproti předchozímu stavu (154 oproti 78) 

• GoLive v lednu 2013 se jeví jako zvládnutelný 

Celková pracnost 

schválených 

změnových 

požadavků (ZP): 

6 800 hodin 

Dopad 

schválených ZP: 

(Schválené ZP 

hodiny/plánovaný rozsah 

hodiny ) 

45 % 

Status Report Projektu: 23-10-2012 – 29-10-2012 

ID Popis Priorita/z
ávažnost 

Cílový termín 
vyřešení 

#30 
Není možné provést generální test z důvodu velkého 

množství chyb 
Střední 4-list-2012 

#39 Nepřijmutí migrace z důvodu chyb v denních uzávěrkách High 30-říj-2012 

Hlavní rizika a problémy projektu vyžadující pozornost vedení 

Provedené aktivity & další kroky 

Trend nahoru 

(Zlepšující) 

Neměnný Trend 

(Přetrvává) 

Trend dolů 

(Zhoršující) 

Hlavní provedené aktivity 

• Pouze nepatrný posun v migracích a rekonciliacích – nesplněn Checkpoint; nutné 

vyhodnotit a případně přehodnotit stav 

• Probíhá test migrace systému 

• Dokončen předběžný generální test 

• Přípraven plán školení 

Další kroky 

• Připravit pracovní dokumentace pro systém a manuál přechodu 

• Provést školení uživatelů 

• Otestovat modul Klient 

• Provést akceptaci změnových požadavků 4 a 5 

Legenda trendů 

Souhrn klíčových milníků 

Název a popis milníku % splnění Cílové datum 
Indikátor 

stavu 

Zahájen předběžný generální test 100 % 23-Zar-2012 

Data úspěšně zmigrovány 70 % 10-Lis-2012 

Provedeno testování 60 % 19-Lis-2012 

Provedeno školení 50 % 5-Pro-2012 

Systém je akceptován 0 % 4-Led-2013 

Milník nebude naplněn 

Y 

G 

R 

Milník je dle plánu 

Milník je rizikový 

C Milník splněn 

NS Zatím nezačal 

NS 

Legenda milníků 

Celkový status 

projektu 

Y 
Rozsah Zdroje Čas 

Souhrn status reportu 

Y R Y 

C 

Y 

Y 

R 

Úroveň ŘV 

•   = není nutný zásah ŘV 

 

•   = je nutný zásah ŘV 

Y 

R 
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Jak uřídit realizaci? 

3) Komunikace a eskalace 

 



Eskalační model - příklad 

18 © 2014 Deloitte Czech Republic 



19 © 2014 Deloitte Czech Republic 

1) Vždy eskaluji podle eskalačního modelu Projektu.

2) Když si nevím rady s eskalací (jak, na koho), obracím se na PMO.

3) Eskalace je nástroj pro řešení událostí, které nelze vyřešit (i přes veškeré snahy) na mojí úrovni.

4) Než eskaluji, podniknu následující kroky:

a) Zaeviduji zjištěnou událost na své úrovni.

b) Komunikuji zjištěnou událost na protistranu.

c) Pokusím se najít adekvátní řešení / mitigaci.

d) Stanovím termín, do kterého je nutné událost (problém / riziko) vyřešit, aby neohrozilo Projekt.

e) Kontroluji průběh řešení / mitigace.

5) Pokud se mi nepodařilo vyřešit zjištěnou událost podle bodu č. 4, postupuji dle bodu č. 6.

6) Dle eskalačního modelu Projektu eskaluji následujícím způsobem:

a) Na příslušnou vyšší úroveň zašlu emailem informace o zjištěné události (problému / riziku – i v podobě obav či domněnek).

b) V eskalačním emailu je nutné popsat (či doložit přílohami) následující:

- koho / čeho se konkrétně eskalace týká

 - jaké kroky již byly podniknuty k řešení / mitigaci eskalované události

- jak probíhala kontrola či urgence řešení /mitigace 

- jaké má eskalovaná událost důsledky v případě neřešení

- požadovaný termín na vyřešení eskalace

7) Kontroluji řešení příslušné vyšší úrovně, na kterou bylo eskalováno a průběžně se dotazuji na stav řešení / mitigace.

AKTIVNĚ SE ZAJÍMÁM O INFORMACE

Sedmero správného eskalování



 Metodika je kuchařkou, ale ta vás 

nenaučí vařit (nutná, nikoli dostačující podmínka) 
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SHRNUTÍ 

 Prioritizovat, komunikovat, motivovat, 

vést = řídit 

 

 

 

 Řízení není jen o kontrole, řízení je 

především o odpovědnosti 
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Q & A 



Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), jejích 

členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. 

Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. 

 

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného 

a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje 

svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně 200 000 odborníků usiluje o to, 

aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality. 

 

Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou 

firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central 

Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe 

Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 3 900 zaměstnanců ze 34 pracovišť 

v 17 zemích. 
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