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ÚVOD
Dostávají se nám do ruky základní učební osnovy „Projektové řízení pro odborné vzdělávací obory s úplným středním odborným vzděláním“. Materiál slouží k realizaci komplexních
a prakticky orientovaných učebních konceptů ve formě mezioborových projektů, do kterých
se mohou zapojit rovněž fakultativní a všeobecně vzdělávací předměty. Výuka projektového
řízení v kombinaci s týmovým zpracováním reálného projektu poskytuje důležitý příspěvek
k požadovaným studijním schopnostem studentů. Komplexně odborné nebo vědecko-propedeutické problémy, které mohou využít odborné znalosti, budou moci být pak řešeny individuálně a s osobní zodpovědnosti za své jednání. Zadáním projektové práce podporujeme
u studentů nejen získání odborných kompetencí a schopnosti pochopit a řešit problémy, ale
rovněž jejich osobní postoje zaměřené na zodpovědné jednání ve společnosti. Pro dosažení
těchto náročných cílů je zapotřebí spolupráce vyučujících, jež mají svůj roční didaktický plán.
Ten musí zahrnovat pravidelnou aktualizaci metod, obsahů a nástrojů výuky, jakož i aktualizaci společných kritérií hodnocení.
Zakotvení projektového řízení v osnovách výuky studentům zajistí systematické osvojení
metodické a sociální kompetence v mezioborové rovině. Pro výuku projektového řízení doporučujeme plánovat minimálně 30 vyučovacích hodin.
Na realizaci stanovených cílů a obsahu základních osnov by se měli rozhodně podílet
i další předměty. Které to budou předměty a které výukové oblasti se budou podílet na realizaci osnov, v jakém rozsahu, a který předmět převezme řídicí funkci, si může určit školní rada
sama. Důležitým kritériem přitom jistě bude výběr vhodných pedagogů.
Projektové řízení rozvíjí osobní, sociální, technické a kontextové kompetence, a tím umožňuje řešit i odborné problémy. Metoda projektového řízení lze využívat v ekonomice, managementu, vědě i v administrativě. Projektové řízení podporuje strukturované jednání, které je
zaměřené na cíl, dále pak týmovou práci, systemické myšlení a osobní řízení svého času (tzv.
time management). Zpravidla bývá předmět zaměřen mezioborově a komplexně, čímž odpovídá moderním představám o vzdělávání s orientací na vědeckou propedeutiku. Při vytvoření
vhodných týmů se mohou při práci na projektu dobře využít heterogenní vyučovací předpoklady a zdroje. Rozdílné vědomosti, schopnosti a zkušenosti žáků se uplatní při práci v týmu
synergickým efektem při řešení zadaných úkolů.
Projektové řízení neposkytuje přesný návod, jak projekty řešit, jedná se spíše o sadu doporučení a metod, které při řízení projektu lze využít. Projektové řízení sice nabízí strukturu
pro efektivní postup práce na projektu, přesto zůstává velký prostor pro samostatné rozhodování a možnosti vlastního uplatnění žáků. Na rozdíl od didakticky plánovaného vyučování
spočívá výzva projektové práce právě v tom, že se žákům důvěřuje natolik, že jsou schopni
samostatně vytvořit, a případně také realizovat plán pro řešení problému v týmu. S tím
souvisí změna pohledu na roli vyučujícího a s ní spojené metodické-didaktické pojetí vyučování. Podle konkrétního problému lze vyhledat a volit odborný obsah, který bude začleněn
do projektové práce, a proto se často úplně nekryje s cíli a obsahem vyučovaných oborů
a předmětů.
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Vyučující přebírají v projektech na jedné straně roli kouče nebo průvodce ve výuce a poskytují obsahovou i metodickou podporu. Pokud není přítomen přímo někdo ze strany zadavatele zakázky, zastupují vyučující v kontaktu s týmem žáků i zadavatele. Jejich úkolem tedy
bude také to, aby týmu mohli na počátku a v průběhu projektu zprostředkovávat požadavky
a pohled zadavatele na očekávané řešení. V některých předmětech lze vyhledat problém,
který lze řešit projektovým způsobem, a proto se nemusí úplně krýt s cíli a obsahem vyučovaných oborů a předmětů.
Základní kurikulum je rozděleno do pěti modulů, které v daném pořadí popisují průběh
aktivně zaměřeného úvodu k projektovému řízení. Obsahuje jak přípravné a vysvětlující prvky, tak základ projektového řízení: hrubé a podrobné plánování. V daném časovém rámci
(cca 30 vyučovacích hodin) není obsažena realizace projektu (modul 4), protože potřebný
čas se může — podle oboru a složitosti projektu — velmi výrazně lišit. Po skončení modulu 5
by měli být žáci schopní z velké části samostatně v týmu naplánovat, realizovat a průběžně
dokumentovat konkrétní zakázku, případně celý projekt.
Cíle kurikula jsou závazné pro všechny obory odborných škol. Pojmy uvedené v rubrice
„Náplně“ odkazují na příslušné dokumenty a metodické aspekty projektového řízení. Jsou
míněny jako konkretizace formulovaných cílů a představují výběr, který lze v rámci interní
přípravy kurikula ve škole doplnit a modifikovat.
Rozdělení předmětu do modulů umožňuje zohledňovat rozdílné předpoklady žáků a flexibilní postupy se začleněním několika předmětů. Například přípravné prvky popsané v modulu 1 lze podstatně zkrátit, pokud je již dokončena tvorba týmu. Jestliže není z časových
důvodů možná realizace projektu, je možné přeskočit modul 4. V tomto případě proběhne
prezentace a následné vyhodnocení projektu v návaznosti na „podrobné plánování“. V ideálním případě ovšem na sebe moduly navazují a strukturují práci na projektu na základě
metody projektového řízení.
Nezávisle na tom je třeba na konci každého modulu naplánovat v týmech i nad rámec
týmů společnou zpětnou vazbu. Reflexe slouží k upevnění průběžných výsledků a k mentálnímu ukotvení získaných metodických kompetencí.
Při realizaci základního kurikula nejde primárně o to, aby vyučující předával znalosti o projektovém řízení, ale aby byli žáci podněcováni k rozvoji svých schopností, dovedností a pojetí
hodnot, které se mohou využít při zpracovávání projektů. Tento postup odpovídá koncepci
orientace výuky na aktivitu, která upouští od obsahové úplnosti ve smyslu probírání tematického okruhu. Hlavním bodem vyučování je názorné učení s kompletním modelem reálného
projektu (informovanost, plánování, rozhodování, realizace, kontrola, vyhodnocení). Touto
cestou můžeme dosáhnout smysluplnosti a dokonce snad i radosti z výuky a její realizace,
jak na straně učitelů, tak na straně žáků
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CÍLE, OBSAHY A METODICKÉ POKYNY

CÍLE, OBSAHY A METODICKÉ POKYNY
MODUL 1

PŘÍPRAVA PROJEKTU

ORIENTAČNÍ ROZSAH: 6 hodin

CÍLE
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Znát význam projektového řízení a zdůvodnit jeho zavedení do vyučování.
Znát předpoklady a rámcové podmínky pro projektovou práci ve vyučování.
Znát a používat možnosti a postupy pro tvorbu týmu.
Dohodnout a zadokumentovat pravidla pro spolupráci v týmu.
Znát a používat pravidla moderační metody.
Znát fázové modely a znaky projektových fází.
Zdokumentovat pracovní a výukové kroky pomocí příslušné projektové dokumentace.

METODICKÉ POKYNY
Význam a přínos projektového řízení nelze dostatečně vyvodit čistě kognitivním přístupem. Projektové řízení je vlastně rámcovou metodou, tedy jakýmsi obsáhlejším metodickým konceptem, který spojuje větší počet metod.
Pro hlubší porozumění jsou ve výuce potřebné určité aktivity, které umožňují žákům z velké míry samostatné vyzkoušení a osvojení konkrétní metody. Proto bychom měli pokud
možno co nejvíce upustit od teoretického úvodu do projektového řízení. Místo toho bychom měli využít šanci naplánovat a realizovat skutečný projekt, aby žáci měli možnost
se učit na základě praktické zkušenosti. Především touto formou situačního učení lze získat požadované osobní, sociální a metodické kompetence.
Jako návod, jak mají žáci maximálně samostatně plánovat projekty, doporučujeme příručku, kterou vydal Zemský školský institut ve spolupráci s Německou společností pro
projektové řízení s názvem „Vzorové projektové řízení“.
Příručka se týká fiktivní zakázky, která slouží jako vzor pro strukturování vlastního projektu. Na konci zpracovávání projektu budou žáci nejen vědět něco více o projektovém řízení,
ale budou také schopni přenést jednotlivé organizační kroky a projektové fáze rovněž
na jiné projekty. Absolventi předmětu budou znát hlavní dokumenty projektového řízení
a budou je umět prakticky využívat.
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CÍLE, OBSAHY A METODICKÉ POKYNY

MODUL 2

HRUBÉ PLÁNOVÁNÍ

ORIENTAČNÍ ROZSAH: 6 hodin

CÍLE
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Vyjasnit cíle a výstupy zakázky se zadavatelem.
Zaznamenat výchozí situace a pojmenovat problémy, které má projekt vyřešit.
Dávat si vlastní cíle s ohledem na očekávaný pokrok v učení.
Identifikace prostředí a zájmových skupin (stakeholders).
Popis rámce projektu.
Odhad realizovatelnosti projektu.
Sběr prvních nápadů na řešení.
Stanovení cílů projektu na základě vstupní analýzy.
Rozlišování mezi výslednými a průběžnými cíli.
Pojmenování indikátorů pro dosažení cíle.
Analyzovat, vyhodnotit a sladit s cíli projektu zájmy a obavy zájmových skupin.
Definice a vizualizace fází projektu.
Prezentace výsledků hrubého plánování.

OBSAH
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Analýza situace
Vyjasnění zakázky
Seznam úkolů
Stručná informace o projektu
Protokol o postupu
Vyhledávání informací
Kreativní techniky
Matice cílů
Plán projektových fází
Smlouva o projektu
Prezentace

METODICKÉ POKYNY
Vyjasněním zakázky stanovíme mantinely projektu. Na správném pochopení zakázky závisí všechny následující fáze projektového řízení. Chyby nebo nedorozumění, které by se
zde objevily, lze v dalším průběhu projektu kompenzovat jen velmi obtížně nebo vůbec.
Při shromažďování prvních nápadů na řešení se osvědčily kreativní techniky, např.: brainstorming nebo brainwriting, Osbornův seznam, morfologická analýza, mindmapping.
Zavedení a nacvičování prezentačních technik lze vyučovat i v jiných předmětech (např.
v hodinách češtiny). To může samotné projektové práci výrazně odlehčit.
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CÍLE, OBSAHY A METODICKÉ POKYNY

MODUL 3

PODROBNÉ PLÁNOVÁNÍ

ORIENTAČNÍ ROZSAH: 12 hodin

CÍLE
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Definice pracovních úkolů a vizualizace ve formě plánu projektu (WBS).
Stanovení odpovědnosti.
Zjištění a přiřazení zdrojů.
Přiměřené zohlednění zájmových skupin (stakeholders).
Definování kontrolních bodů (milníků) a dokumentace postupu projektu.
Stanovení práv a kompetencí.
Zjištění, analýza a vyhodnocení rizik.
Popis protirizikových opatření.
Prezentace plánu projektu.

NÁPLNĚ
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Plán projektu (WBS)
Popis pracovních úkonů
Časový harmonogram
Pruhový graf — Ganttův diagram
Plán milníků
Organizace projektu
Analýza rizik
Tabulka rizik
Protiriziková opatření
Seznam povinností
Udělení zakázky

METODICKÉ POKYNY
Projektové řízení je třeba uvést jako dílčí projekt v WBS. Typickými pracovními úkony projektového řízení jsou: projektový controlling, koordinace projektu, projektový marketing,
dokumentace projektu, závěr projektu.
Stanovení odpovědnosti a zdrojů v SPP je vhodné zpravidla jen tehdy, má-li být projekt
skutečně realizován.
Pro vytvoření plánu průběhu projektu doporučujeme využívat vhodná softwarová řešení.
Vedle známého, ale velmi složitého projektu MS existuje i volně dostupný software, např.:
OpenProj (http://openproj.org/) nebo GanttProject (http://ganttproject.biz/).
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CÍLE, OBSAHY A METODICKÉ POKYNY

MODUL 4

REALIZACE

ORIENTAČNÍ ROZSAH: ... hodin

CÍLE
»» Realizace projektového plánu a organizace práce v týmu.
»» Dokumentace rozdělení a splnění úkolů.
»» Sladění postupu projektu s plánováním, analýza odchylek a případně provedení
změn.
»» Vytvoření zpráv o stavu projektu.
»» Dodržování termínů u milníků.
OBSAH
»»
»»
»»
»»
»»

Akční plán
Zprávy
Projektový marketing
Řízení a kontrola projektů
Řešení konfliktů

METODICKÉ POKYNY
Během realizace projektu jsou příslušní vedoucí projektu v týmu odpovědní za to, že
všichni zúčastnění jsou v dostatečné míře informováni o postupu projektu, např. prostřednictvím společného projektového zpravodaje, ale i formou osobních rozhovorů a formou
prezentací.
Projektový marketing je prezentace a interní i externí znázornění projektu. Patří k tomu:
»»
»»
»»
»»
»»

jednoduché označení projektu
vytvoření loga projektu
na úspěch zaměřené znázornění pokroku v práci
pravidelné informování zodpovědných osob/zadavatelů o postupu projektu
vytvoření webové stránky projektu atd.

Kontrola projektu je základním úkolem vedoucího projektu ve fázi realizace. To znamená:
včasné předvídání možných odchylek od plánu projektu a okamžitá reakce.
Kontrolní body nabízí velmi dobrou příležitost pro kontrolu projektu. U příležitosti těchto
definovaných průběžných výsledků lze kriticky prodiskutovat dosavadní fáze a kroky projektu a případně provést potřebné korekce v plánu projektu. Na poradách při příležitosti
kontrolních bodů by měli být přítomní všichni, kdo se podílejí na projektu!
Účinné nástroje kontoly pro malé a střední projekty jsou tabulky v Excelu. Mohou se zde
dokumentovat a porovnávat jak požadované, tak reálné hodnoty. Rozhodující ovšem je,
aby byla data dokumentována správně a aby byla průběžně aktualizována.
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CÍLE, OBSAHY A METODICKÉ POKYNY

MODUL 5

ZÁVĚR A VYHODNOCENÍ PROJEKTU

ORIENTAČNÍ ROZSAH: 6 hodin

CÍLE
»» Vytvoření závěrečné zprávy o projektu s uvedením míry dosažení cíle, problémů
a faktorů úspěchu při plánování a realizaci projektu a doporučení pro realizaci
budoucích projektů.
»» Reflexe a vyhodnocení plánu a realizace projektu.
»» Prezentace výsledků projektu.
OBSAHY
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Výsledek projektu
Projektový zpravodaj
Věcné kompetence
Sociální kompetence
Metodické kompetence
Schéma kompetencí
Vyhodnocení procesu
Vyhodnocení produktu
Zpětná vazba

METODICKÉ POKYNY
Závěr projektu by se měl týkat minimálně následujících otázek:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Byl dodržen časový rámec a rámec nákladů?
Byly dosažené cíle týkající se odborného obsahu?
Je spokojený zadavatel?
Jaká je nálada v projektovém týmu?
Co probíhalo dobře? Co probíhalo špatně?
Co bychom měli příště dělat jinak?
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