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Pozvánka 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Autorita PM - toto téma se vrací v historii Projektového Undergroundu již po 

několikáté. Proč? No protože autorita je obvykle ten jediný nástroj, který PM má 

pro práci s týmem, s okolím, a tak dále. Nepochybně nebude obtížné nalézt 

praktickou otázku, s níž se každý z nás již v praxi potkal, a kterou bychom mohli 

prodiskutovat společně. Pošlete ji mailem organizátorovi nebo ji vložte a 

zaregistrujte se, tím si vytvoříte volnou vstupenku na diskuzi. Diskuze proběhne ve 

čtvrtek 23. 5. od 17:30 ve firmě EasyProject na adrese Jugoslávských partyzánů 

736/34. Uzávěrka otázek je 22. 5. ve 12:00. 

No a poslední před prázdninami bude 20. 6. od 17:30. V Karlíně v Equa bance 

proběhne přednáška na téma „jak se zorientovat ve spleti agilních metodik“. 

Přednášející bude zkušená lektorka a agilní koučka a též praktikující vedoucí 

agilních projektů – Hana Jadavan. Hana je zkušený Scrum Master, ve firmě Avast 

pracuje od roku 2014. Je zakladatelem a organizátorem pravidelné akce určené 

především pro Scrum Mastery s názvem "Jak to dělám já". Pracuje jako trenér a 

mentor. Přeložila Scrum Guide 2017 (neoficiální verze) a další knihy z oboru. 

Recenzovala knihu Great Scrum Master Zuzi Šochové. Pomáhala s vývojem 

agilních her pro KOMIX. A v neposlední řadě je spoluzakladatelkou hashtagu 

#CzechAgile. Je nositelkou certifikací CSM, CSPO, CAL I., LeSS practitioner, ICF 

Accredited Professional Coach. Lze očekávat velký zájem, a proto doporučujeme se 

předem registrovat na WEBu nebo mailem. 

A i na druhé pololetí se můžete těšit na zajímavé akce. Jako ochutnávku avizujeme 

již na 19. září od 17:30 přednášku s diskuzí na téma „Jak se pro freelancera hledá 

zakázka, jak se naceňuje, zkušenosti z praxe“. Tato přednáška s následující diskuzí 

nepochybně osloví freelancery a hlavně ty projektové manažery, kteří o přechodu na 

volnou nohu uvažují. A přednášet bude osoba nejpovolanější - Robert Vlach. Robert 

je poradce a popularizátor podnikání na volné noze. V roce 2011 získal ocenění 

Živnostník roku 2011 Moravskoslezského kraje. Je autorem vůbec první knihy pro 

nezávislé profesionály (freelancery) v češtině Na volné noze: Podnikejte jako 

profesionálové. V roce 2005 založil internetový portál Na volné noze, který 

prezentuje české freelancery a podporuje jejich podnikání. Založil první evropský 

think tank pro nezávislé profesionály a řečnický klub Toastmasters Ostrava a stal se 

jeho prvním prezidentem. 
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Od několika členů jsme zaslechli, že mají problém se čtvrtečními akcemi. I když 

čtvrtky držíme stabilně již od začátku, aby každý dlouho dopředu věděl jak si 

plánovat čas, chápeme, že to skutečně může být problém. Proto některé z akcí          

v příštím pololetí budeme plánovat na večer ve středu. Třeba se nás sejde ještě víc. 

Těšíme se na setkávání. 

Co se stalo 

Dubnová diskuze byla na téma „současně řízené projekty“. Proběhla v příjemných 

prostorách ve firmě ProjectMan na Andělu. Otázky se točily nejen kolem počtu 

projektů, které lze zároveň uřídit, ale i co to přináší a co bere – osobně i profesně. 

Tak jako obvykle je stručný záznam uložen na našem WEBu, ale osobní účast 

nenahradí. 

Co a jak (1. část) 

 

Pokračujeme v seriálu, který čerpá a bude čerpat z ohromného rezervoáru rad a 

zkušeností získaných na nesčetných diskuzích, které již v rámci Projektového 

Undergroundu proběhly. Nejde o teoretické rozbory, ale naopak o zcela praktické 

situace a jejich řešení. Snažíme se vybrat situace, které se na diskuzích opakovaly, a 

také postupy, které v praxi pomohly. 

Tentokrát se zaměříme na poznatky z jedné z posledních diskuzí. 

 

Nejprve najdete popis situace a odpověď či doporučené řešení je až dále v textu 

Zpravodaje. To proto, abyste si mohl(a) vyzkoušet, jak byste takovou situaci řešil(a) 

sám, kdybyste se s ní setkal – a pak si porovnat svoje zkušenosti se zkušenostmi 

ostatních. No a vůbec nejraději budeme, pokud se popisem „strefíme“ do problému, 

který vás aktuálně trápí, a přispějeme tak zkušenostmi k jeho řešení. 

 

 

 

 

 

 

První situace: Plat jako 
motivace 

 

Zajímalo by mě, jak velkou část 

platu obvykle tvoří variabilní 

složka (odměny), jaký poměr je 

optimální a jak moc mají PM její 

konečnou výši ve svých rukou. Jak 

je podle vás nejlepší nastavit 

bonusový systém u PM (variabilní 
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složka platu)? Máte zkušenost že 

"PM zaměstnanec" má kromě fixní 

mzdy a ev. Korporátních bonusů i 

variabilní složku mzdy navázanou 

na KPI projektu? Pokud no, na 

jaké KPI? 
 

 

Druhá situace: Vliv 
zkušeností 
 

Jakým způsobem v ČR roste plat 

projektového manažera s při- 

bývajícími zkušenostmi? Jak se v 

praxi projevuje závislost 

odměňování na senioritě PM? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třetí situace: Genderový 
pohled 

 

Je známo, že se platy žen 

pohybují níže než platy mužů. 

Zajímalo by mne, zda existují 

statistiky, jak moc se v ČR liší 

plat ženy na pozici Projektového/ 

Programového manažera ve 

srovnání s platem muže na 

totožné pozici a případně čím je 

daný rozdíl způsoben? Je to tím, 

že se očekává, že žena půjde na 

dlouhou mateřskou dovolenou a 

tedy nemá smysl do ní tolik 

investovat nebo je to tím, že firmy 

mají stále pocit, že žena nebude 

vzbuzovat tolik respektu a vést 

tým stejně efektivně jako muž? 
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Delegování týmu 
 

 

Nabízíme pár taktických tipů pro úspěšné delegování, které byly otištěny                 

v březnovém čísle časopisu PM Network. Každá rada je od někoho jiného, takže se 

na problematiku delegování nabízí několik pohledů. Autoři jsou uvedeni v 

originálním článku. 

 

ZAMĚŘENO NA KULTURU 

Delegace projektu není problémem, pokud máme 

správnou týmovou kulturu. Pokud jste vytvořili 

pozitivní projektovou kulturu založenou na důvěře a 

máte členy týmu, kteří mohou vést sebe i ostatní, 

budete vždy moci jak delegovat, tak i sdílet pracovní 

zátěž. Dny, kdy projektový manažer byl vedoucím rozsáhlé projektové struktury, 

která distribuovala a spravovala balíčky práce, jsou definitivně pryč. Projektoví 

manažeři se stávají dynamickými vůdci, jejichž rolí je umožnit týmu přinášet 

výsledky. 

 

LIDÉ NA PRVNÍM MÍSTĚ 

Delegovat efektivněji pomůže znalost potenciálu 

vašeho týmu. Poznejte pracovní historii každého, a to 

v souvislosti s jeho současnou pozicí v rámci 

organizační struktury. Zjistěte jejich očekávání a jejich 

limity. Identifikujte nevyřešené osobní konflikty, 

abyste zjistili možná rizika pro týmovou práci. Identifikujte přirozené vůdce, abyste 

jim mohli navrhnout zajímavou roli. Identifikujte klíčové dovednosti, které zatím 

nevyužíváte, aby se v budoucnosti využily, bude-li to v zájmu organizace. 

Naplánujte přiměřené školení založené na profilu každého člena týmu. Zapojte své 

členy do zábavných mimopracovních aktivit, které povzbudí týmového ducha. 

Delegování je komplikovaný úkol. Možná nebudete vždy mít plnou shodu     s těmi, 

na které práci delegujete, a proto je důležité dosáhnout optimální dohody založené 

na důvěře a respektu. 
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POSILUJ ÚSPĚCH 

Delegace začíná důvěrou. To znamená, důvěřujte 

člověku, kterému delegujete klíčovou úlohu, a 

podporujte jej tak, aby ji dokončil. Ujistěte jej o 

důležitosti úkolu i o tom, jak zapadá do většího obrazu 

a kdy to je potřeba. Zásada je: když deleguji, cítím 

spoluzodpovědnost, takže nastane-li nějaký problém, nenechám jej samotného. 

 

PRAVÁ PRÁCE V PRAVÝ ČAS 

Pokud jde o delegování, věřím, že mým úkolem je 

usnadnit koordinaci mezi členy týmu a stakeholdery. 

Členové týmu jsou odborníky v oboru a já potřebuji 

zajistit, aby správná práce byla provedena správnými 

lidmi v pravý čas. Snažím se pro cíle a úkoly používat 

formu SMART: specific, measurable, achievable, realistic a timely. Využívám 

pokud možno jednoduché dotazy, aby mi tým poskytl svou vlastní odpověď. Pokud 

se musím vyjádřit, je to obvykle v časové rovině. Zdůrazňuji, že potřebuji mít data 

pro splnění milníků a tým mi vždy patřičně odpoví. 

 

POHLED DOVNITŘ 

Delegace je o víře a důvěře v ostatní - a především ve 

vás. Buďte tedy sami sebou, nastavte přiměřené cíle a 

stavte na svých silných stránkách a zároveň přijměte 

své slabosti jako příležitost k využití silných stránek 

ostatních lidí. 

  

Konference PMcon 2019: Na cestě k projektovému 
leadershipu 

 
Po roce se blíží další konference PMcon – akce, která je 

připravována pro studenty, juniorní projekťáky a všechny 

ostatní, kteří chtějí získat více znalostí a dovedností v oblasti 

řízení projektů. V pořadí již šestý ročník ponese podtitul „Na 

cestě k projektovému leadershipu“ a uskuteční se 31. května 2019 na ČVUT v Praze 
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- Dejvicích. 

Těšit se můžete na řadu velmi zajímavých hostů, kteří se na přednáškách a 

workshopech podělí o své cenné zkušenosti. Nosným tématem bude význam a 

využití aspektů leadershipu v každodenní práci projektového manažera, ale nebudou 

chybět ani silné životní příběhy. Proč projekt nespasí ani sebelepší tabulky a 

"zelené” reporty? Komu a čemu věnovat čas a úsilí tak, aby mohly projekty 

dosahovat kýžených výsledků? Jak srozumitelně komunikovat cíle, podporovat 

týmovou souhru a nastavit podmínky pro kontinuální růst všech zúčastněných? A 

kde vlastně začíná a končí odpovědnost projektových manažerů? O tom všem a 

mnohém dalším bude nadcházející PMcon. 

 

Na akci vystoupí například: 

 Head of European Operations v STRV a enterpreneur Jakub Plas,  

 kouč a sportovní trenér Michal Ježdík,  

 Senior Consultant ve společnosti Symphera Přemysl Mika,  

 Romana Mareth - Competence Leader pro oblast projektového řízení ve 

společnosti Inteligence  

 nebo Programová manažerka v T-Mobile a koučka Klára Novotná. 

Po skončení hlavního programu se můžete těšit na navazující networking                  

s přednášejícími, vedoucími workshopů a dalšími účastníky akce. Zejména ale 

můžete očekávat den nabitý energií a příležitostmi se (ne)formálně pobavit a 

navázat kontakty s lidmi z oboru, kteří řeší podobné profesní výzvy a problémy. 

Více informací a vstupenky hledejte na www.pmcon.cz. Novinky o akci můžete 

sledovat také na Facebooku nebo Instagramu konference. Pořadatelem akce je 

Studentský klub projektového řízení. 

 

 

Co a jak (2. část) – osvědčená řešení 
 

Zde najdete rady jak postupovat v situacích, které byly uvedeny na začátku 

Zpravodaje. 
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První situace: Plat jako 
motivace 

 

 

V korporátech ovlivnit nelze, plnění KPI má pouze vliv na osobní hodnocení. 

Někdy je to provize z úspor. Pokud vůbec, tak 70:30 až 90:10 

Proběhla diskuze, zda vůbec je plat motivační faktor nebo už hygienický (tedy mzda 

motivuje, nebo pouze demotivuje, pokud není dostatečná). 

3 kritéria hodnocení: hard, soft a spokojenost 

 

Druhá situace: Vliv 
zkušeností 

 

 

 

Podle statistik je po praxi cca 3 let plat zhruba dvojnásobkem platu do 3 let, pak už 

s touto závislostí významně nekoreluje. 
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Třetí situace: Genderový 
pohled 

 

 

Příčiny z otázky nejsou nejdůležitější. Největší vliv na plat má to, jak si jej uchazeč 

vyjedná při nástupu. A v tom je největší genderový rozdíl – muži dokáží víc riskovat 

(např. odchod z firmy a opětovný návrat na vyšší plat) a obecně mají lepší 

vyjednávací pozici i strategii. 

 

 

 

 

Nabídka: chcete-li se s podobnými situacemi a jejich řešeními seznámit v plné šíři, 

můžete využít školení „patero úspěšného projektu“, které je celé věnováno diskuzi 

účastníků o problémech, s nimiž se setkávají v praxi a konfrontaci těchto problémů 

se zkušenostmi projektové komunity i doporučeními metodiky. Více viz 

http://www.ippproject.com/skoleni-a-priprava/patero-uspesneho-projektu/. 

 

 

Toto číslo připravil Igor Luhan. Hledáme další autory. 
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Odpovědi na vaše otázky 
 
Rozjeli jsme odpovědnu. Odpovědi na vaše otázky z oblasti 
projektového řízení se budeme snažit odpovědět co nejdříve, 
optimálně do 24 hodin. Otázky prosím posílejte na: email@mypmi.eu. 

http://www.ippproject.com/skoleni-a-priprava/patero-uspesneho-projektu

