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Co je 
projektové 
řízení?

„Projektové řízení, angl. Project Management, slouží k rozplánování 

a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba 

uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby 

se dosáhlo stanovených cílů.“

Cíl projektu: Realizace změn.

Časová charakteristika: Projekt je vždy 

dočasný, má začátek i konec.
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Metodika

PRINCE2®

„PRINCE2 = Projects IN Controlled Environments (Projekty v 

kontrolovaném prostředí“

PRINCE2 je metodika projektového řízení, která byla navržena 

vládou Velké Británie jako standardem pro projekty informačních 

systémů. 
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Metodika 
PRINCE2® je 
založena na:

7 principů

7 
témat

7 
procesů
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7 procesů

7 témat

7 principů
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Co jsou 
principy 
metodiky 
PRINCE2®?

Společně tyto principy

poskytují rámec pro 

správnou praxi v řízení 

projektu. 

Zaměření se na 
produkt

Učení se ze 
zkušeností

Řízení dle 
výjimek 

Přizpůsobení se 
projektovému 

prostředí 

Kontinuální
obchodní 

zdůvodnění

Řízení dle etap

Definice rolí a 
odpovědností
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7 principů 
metodiky
PRINCE2®

Zaměření se na produkt (focusing on the product): Jaký má být 

výstup projektu a v jaké kvalitě? Ať už se jedná o produkt nebo 

služby, metodika Prince2 nám pomáhá vybrat a realizovat jen ty 

kroky, které vedou k cíli projektu.

Učení se ze zkušeností (learning from experience): Metodika 

pomáhá stále se zlepšovat v dovednostech řízení projektů 

uplatňováním zkušeností z předešlých projektů.

1
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7 principů 
metodiky
PRINCE2®

Řízení dle výjimek (manage by exception): Definuje tolerance a 

povolené odchylky, které se vyskytnou během realizace projektu, 

od plánovaného cíle. V praxi vás tato zásada chrání před nekvalitně 

realizovaným projektem.

Přizpůsobení se projektovému prostředí (tailored to suit the

project environment): Tímto principem vyhovuje metodika Prince2 

velkým i malým projektům v různých prostředích, různé 

komplexnosti a důležitosti projektů.

3
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7 principů 
metodiky
PRINCE2®

Kontinuální obchodní zdůvodnění projektu (continued business 

justification): Každý projekt řízený podle metodiky PRINCE2 má mít 

své opodstatnění v obchodu. Pokud neexistuje opodstatnění, 

projekt je ukončen. Tato situace může nastat v jakékoli fázi 

projektu.

Řízení dle etap (managed by stages): Životní cyklus projektu má své 

etapy. Metodika PRINCE2 definuje jak projekt plánování, 

monitorovaní a kontrolu projektu na základě těchto etap. Projekt je 

po ukončení každé etapy znovu hodnocen - zda v projektu 

pokračovat, nebo zda ho ukončit.

5

6



12Easy Redmine

7 principů
metodiky 
PRINCE2®

Definice rolí a odpovědností (defined roles and 

responsibilities): Každý člen projektu musí mít jasno o své roli. 

Prince2 pomáhá jasně definovat organizační strukturu včetně rolí, 

práv a odpovědností.

7
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Co jsou 
témata 
metodiky 
PRINCE2®?

Témata poskytují přehled o 

tom, jak má být projekt

řízen. Mohou být

považovány za znalostní

oblasti, nebo jak se 

uplatňují principy v praxi. 

Jsou založeny na začátku

projektu a následně jsou

monitorovány

Obchodní 
případ

Organizace

Kvalita

PlánRizika

Změna

Vývoj



14Easy Redmine

7 témat 
metodiky
PRINCE2®

Obchodní případ (business case): Argumenty, proč projekt 

realizovat. Business case, který je klíčovým dokumentem projektu, 

se zaměřuje na příjmy, výdaje, rizika a časový plán. 

Organizace (organisation): Pomáhá projektovému manažerovi 

definovat a nastavit strukturu rolí a odpovědností, zároveň jasně 

definuje delegování v rámci organizace. V organizaci je zahrnut jak 

projektový tým, tak jsou tam zahrnuti i dodavatelé a uživatelé. 

1
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7 témat 
metodiky

PRINCE2®

Kvalita (quality): Souhrn vlastností, charakteristik produktu, osoby, 

procesů, služeb, systému, které mají společně schopnost prokázat, 

že produkt splňuje očekávání, uspokojuje potřeby, požadavky a 

specifikaci.

Plán (plan): Je základem každého projektu. Plán definuje co, kdy, jak 

a kým bude realizováno. Metodika PRINCE2 uplatňuje 5 druhů 

plánů, kterými jsou Projektový Plán, Plán Etapy, Týmový Plán, Plán 

Realizace Výjimky a Plán Revize Přínosů.

3
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7 témat 
metodiky

PRINCE2®

Rizika (risks): Rezika jsou definována jako nejisté události nebo 

soubor událostí, které budou mít dopad na dosažené cílů projektu, 

pokud nastanou. Riziko je měřeno kombinací pravděpodobnosti 

uvědomění si hrozby nebo příležitosti a závažnosti jeho dopadu na 

cíle.

Změna (change): V každému projektu může nastat požadavek na 

změnu, kdy uživatel požaduje upravit či změnit požadavky na 

výstup. PRINCE2 obsahuje metodický postup řízení změn tak, aby 

byla zachována stabilita a bezpečnost projektu.

5
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7 témat
metodiky 
PRINCE2®

Vývoj (progress): Usnadňuje projektovým manažerům vyhodnotit 

skutečný průběh projektu v porovnání s plánem pomocí porovnání 

plánů definujících očekávání se zdroji, náklady, časem a další výkazy 

z etap projektu.

7
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Co jsou 
procesy 
metodiky 
PRINCE2®?

Realizace a chod projektu

jsou rozděleny do 7 

procesů. Každý ze 7 procesů 

je řízen projektovým

manažerem a schválen

projektovou komisí. 

Zahájení 
projektu

Nastavení 
projektu

Směřování 
projektu

Kontrolní 
etapa

Řízení 
přechodu 

mezi etapami 

Řízení 
dodávky 
produktu

Ukončení 
projektu
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7 procesů 
metodiky
PRINCE2®

Zahájení projektu (starting up project): Výstupem procesu zahájení 

projektu jsou Projektová struktura (project brief) a Plán (plan). V 

této fázi se vyhodnocuje, zda je projekt životaschopný a 

realizovatelný. 

Nastavení projektu (initiating a project): Definace kritérií pro 

zvládnutí 6 základních aspektů projektové výkonnosti: čas, náklady, 

kvalita, rozsah, rizika a přínosy.

1
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7 procesů 
metodiky
PRINCE2®

Směřování projektu (directing a project): Uplatňování principů 

projektového řízení během celého trvání životního cyklu projektu. 

Směřování projektu se soustředí na rozhodování, odpovědnosti a 

delegování.

Kontrolní etapa (controlling stage): Úspěšné zvládnutí realizaci 

etapy projektu, reportování a revidování odchylek od plánu. Proces 

popisuje aktivity Projektového manažera (Project Manager) v každé 

fázi projektu včetně autorizace, revize a reportingu.

3
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7 procesů 
metodiky
PRINCE2®

Řízení přechodu mezi etapami (managing stage boundaries):  

Projektový manažer poskytuje nadřízeným relevantní informace o 

projektu, dosavadní úspěšnosti a dalších plánů, včetně řízení rizik.

Řízení dodávky produktu (managing product delivery): Tento 

proces propojuje role v rámci projektu, a zároveň definuje 

jednotlivé činnosti podstatné pro realizaci. Proces popisuje 

úkoly, povinnosti a cíle Týmového manažera (Team Manager).

5
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7 procesů 
metodiky
PRINCE2®

Ukončení projektu (Closing a Project): Tento proces popisuje 

předávací a akceptační protokoly před ukončením projektu, 

zahrnuje veškeré aktivity potřebné k řádnému ukončení a předání 

projektu. Jak ukončit a předat splněný cíl projektu, popsané v 

Project Initiation dokumentaci. Projektový manažer také reportuje 

budoucí benefity, rizika a požadavky na správu.

7



23Easy Redmine

Důležité body 
pro 
projektové 
řízení 
metodikou
PRINCE2®

• Rozdělení rolí a zodpovědností v rámci projektového týmu
• Projekt vzniká po vyhodnocení Business Case
• Dokumentace celého životního cyklu projektu
• Projekt je řízen v etapách
• Po ukončení každé etapy se zhodnocuje, zda v projektu 

pokračovat, nebo projekt ukončit
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Shrnutí 
metodiky
PRINCE2®

PRINCE2® sleduje v každém momentu životaschopnost projektu, 
eliminujete tak případný neúspěch projektu.

Pomocí metodiky PRINCE2® jasně definujete role a odpovědnosti, 
takže každý rozumí tomu, co je jeho role a co se od něj očekává a co 
může naopak on očekávat od ostatních.
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