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Budoucnost PMI
Vážení členové České komory PMI, na tomto místě jste zvyklí si přečíst úvodník na nějaké
téma z projektového řízení. Protože ale v minulém a tomto měsíci proběhly volby do výboru a členská schůze, která byla poměrně málo navštívená, chtěl bych protent okrát věnovat prostor tomu, co jsem na schůzi přednesl – tedy shrnutí toho, co se v naší Komoře
událo a povedlo. Je k tomu ještě jeden důvod: do výboru byly zvoleny nové tváře a s nimi
přišlo i nové rozdělení odpovědností, s nímž bych vás chtěl také seznámit.
Dosud jsme hlavně pracovali na poskytování informací vám, členům. Od předminulé členské schůze, jak víte, proběhlo v Praze šest přednášek a v Brně dalších pět přednášek a
diskuzí. Každou z přednášek obsahově i organizačně zajišťoval jeden člen v ýboru nebo
aktivní dobrovolník. V Praze proběhly přednášky na následující témata:
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•

Soft skills - využití intuice v PM

•

Grilování projekťáka (Přemek Míka)

•

Jak se umět prodat na trhu práce?

•

Business analýza

•

Vedení lidí

•

Důležitost facilitace v projektovém řízení

V Brně pak proběhly přednášky a diskuze na tato témata:
•

Delivering project under extreme time pressure

•

Project Management Tools

•

Lessons Learnt presentation & workshop

•

Stakeholder Analysis / Analýza stakeholderů

•

Design Thinking

Kromě toho probíhají v mezičase mezi přednáškami i diskuze Projektového Undergroundu
– spřátelené organizace, která není ve svých diskuzích vymezena pouze metodikou PMI.
Od minulé schůze jich proběhlo 6.
To ale není všechno. S pomocí již certifikovaných PgMP proběhl další běh přípravy 6-ti
účastníků k nejvyšší certifikaci PgMP, přičemž někteří z nich již jsou v pokročilém stádiu
přípravy na zkoušky. Je pravidelně vydáván měsíčník Newsletter České komory PMI (měsíčně mimo prázdniny) obsahující pouze původní články, respektující situaci v ČR. Za to
velký dík všem autorům z řad předchozího výboru i dobrovolníkům.
Jak jste si asi všimli, byly kompletně přepracovány WEBové stránky tak, aby byly
ve shodné formě jako stránky PMI.ORG. Stránky již reflektují rozdělení členské základny
v souladu se strategií z počátku roku 2016, tj. na začátečníky a profesionály v PM v jednom
směru a na podniky, školy a studenty ve druhém směru. Také je vytvořen nový profil na
LinkedIn a Facebooku, kde jsou pravidelně a poměrně často aktualizovány informace. Kdo
někdy zajišťoval průběžnou informovanost skupiny lidí přes podobná média, jistě si dovede představit, co je za tím práce.
Kdo někdy potřeboval nějakou informaci, jistě si vyzkoušel, že v odpovědně se daří držet
slíbené SLA, tedy že odpovíme do druhého dne. Na tom má zásluhu n ěkolik studentek
– dobrovolnic.
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Z firemních log, která potkáváte na tomto Zpravodaji, vám jistě neuniklo, že partnerská
firma Honeywell byla v průběhu času od předposlední schůze nahrazena partnerskou firmou Linet a zároveň máme řadu nových sponzorů. Zároveň mohu prozradit, že již jsou
na obzoru další sponzoři i druhý partner. Výsledkem intenzivní práce se sponzory a partnery je to, že se naše komora finančně stabilizovala (náš účet je transparentní, takže
částku i pohyby si každý může dohledat) a umožní se tím, doufejme, intenzivní rozvoj
práce s Vámi – členy komory. Strategie rozvoje tak, aby vám naše komora přinášela co
nejvíc užitku a informací, byla připravena minulým výborem a byla prezentována na předminulé členské schůzi a jsem přesvědčen, že podaří-li se ji naplnit, přinese vám zajímavé
možnosti a informace.
Studenty vysokých škol považujeme za budoucnost našeho chapteru, proto se členové
výboru podíleli na akcích a přednáškách téměř všech VŠ. Jako první vlaštovku zmiňovaného rozvoje dle plánu jsme už odzkoušeli individuální mentoring studentů VŠ zkušenými
projekťáky. Myslím, že se tato akce setkala s výborným ohlasem a bude možné v ní pokračovat.
Ještě o jedné aktivitě bych se chtěl zmínit. Na pravidelných callech a schůzkách prezidentů
jednotlivých komor PMI jsme se dohodli na tom, že kterýkoliv člen kterékoliv komory
v Evropě může navštívit akci v jiné evropské zemi za stejných podmínek, jaké má člen
místní komory. Prakticky to znamená, že pokud si najdete akci v zahraničí, na niž mají
místní členové slevu (nebo je pro ně dokonce zadarmo), pak se jí můžete zúčastnit také
a za stejných podmínek. Tato možnost je úplně nová, ještě o ní budeme v budoucnu
informovat, ale již nyní je možné ji využít (jen na to ještě není připravena veškerá administrativa, tak v případě zájmu mě kontaktujte a povím vám, jak to zařídit).
Činnost komory je nyní stabilizovaná a má i připravenu cestu k dalšímu rozvoji. A má
na to i finanční zdroje. Dovolte, abych dosavadním členům výboru (Jana Hajduová a
Honza Bartoška) a dobrovolníkům (Jirka Svoboda, Petra Sojková, Jana Boučková,
Lucie Franková, Veronika Křenková, Láďa Hatyina, Petr Holomeček, Jaroslav
Bárta a Tomáš Regner) poděkoval, nepochybuji, že i vaším jménem, za vše, co pro
komoru v uplynulém období udělali. Koneckonců nic víc, než tuto pochvalu si ze své několikaleté činnosti neodnášejí snad ještě kromě dobrého pocitu, že tím přispěli k šíření
dobrého jména brandu PMI v ČR.
Jak jsem zmínil v úvodu, dochází k významné obměně řídícího výboru, kdy do výboru byly
zvoleny nové tváře představující polovinu členů. S novými členy dochází také k významné
změně rozdělení odpovědností. Zatímco dosud si výbor i s aktivními dobrovolníky rozdělovali úkoly tak, aby se na nich podílel ten, kdo má k němu nejblíž, nový výbor si zvolil
práci s rozdělení odpovědností přesně dle našich stanov. Co to znamená? Vám, členům,
to přináší možnost sledovat naši práci ne jako jednoho anonymního tělesa, ale můžete
kontrolovat každého z nás, protože ve stanovách najdete, za co kdo odpovídá. Pokud to
shrnu a zestručním, pak
•

president komory, tedy já, reprezentuji komoru v zahraničí (vertikálně, tedy
vůči PMI.ORG, i horizontálně vůči jiným komorám) a také vůči všem ostatním
organizacím;

•

viceprezident pro provoz, Zdislav Boháček, zajišťuje každodenní činnost komory ve vztahu k okolí a v rámci výboru – jde o cosi jako sekretariát;

•

viceprezident pro finance, Martin Mareček, odpovídá za hospodaření komory
a za daně;

•

viceprezident pro programy, Jirka Račman, zajišťuje víceméně veškerou rutinní činnost pro vás, naše členy – organizační, odbornou a obsahovou náplň
aktivit, informace na WEBu, Zpravodaj, odpovědnu atd.;

•

viceprezidentka pro rozvoj, Kateřina Treppeschová, má mandát jednat s obchodními partnery tak, aby zajistila další finanční zdroje pro komoru, tedy
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zajistí jednání se sponzory a partnerskými organizacemi i naši prezentaci
před nimi;
•

viceprezident pro profesní rozvoj, Jirka Kobelka, bude v novém výboru odpovídat za vzdělávání, certifikace i za styk se vzdělávacími institucemi – jak
s R.E.P.y, tak i s vysokými školami.

Chtěl bych popřát novému výboru hodně úspěchů v této náročné práci a vám, členům,
abyste byli spokojeni jak se stávajícími službami, které vám poskytujeme, tak i s novými,
které doufejme, brzy přineseme. Tedy aby vás vlastně vůbec nezajímalo, kdo za co odpovídá, protože k tomu nebudete mít, tak jako dosud, důvod. A nakonec také přeji vám,
našim členům, hezké prázdniny, které vám přinesou dost sil do další práce.

Igor Luhan
PMI Czech Republic
President

Dobrý plán projektu díky dobrým odhadům
Česká komora PMI se stala exkluzivním partnerem desátého ročníku Průzkumu projektového řízení společnosti EY, který pravidelně hodnotí postupy v oblasti projektového
řízení v České republice.
Rádi bychom Vás tímto pozvali k účasti na tomto průzkumu. Jako jeho respondenti budete
mít jedinečnou možnost:


bezplatně získat detailní výsledky
z tohoto průzkumu (určených výhradně pro účastníky),



srovnání způsobů řízení, postupů
a úspěšnosti projektů s jinými organizacemi,



diskutovat závěry průzkumu s EY
specialisty na projektové řízení,



inspirovat se uvedenými alternativami a možnými postupy v této oblasti.

Doba potřebná pro vyplnění dotazníku je přibližně 15 minut. Všechny Vaše odpovědi budou zpracovány anonymně. Pro účast průzkumu, klikněte, prosím, na tento odkaz.
Uzávěrka průzkumu je 21. července 2017.
Předem Vám velmi děkujeme za účast a společně se těšíme na výsledky průzkumu.

(AZ)
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Nadcházející akce České komory PMI
Akce České komory PMI v Praze
Říjen – Behaviorální ekonomie
Čas: 17:30 – 19:00
Vstupné: 200Kč, pro PMI členy a aktivní dobrovolníky zdarma
První poprázdninová akce nám vychází až na říjen. Připravujeme pro vás další zajímavou
přednášku, tentokrát na téma „Behaviorální ekonomie“. Místo a další informace upřesníme
v dalším čísle našeho newsletteru v září a samozřejmě můžete sledovat náš web, kde se
informace také objeví.

Informace k vstupnému:
Výbor České komory PMI se rozhodl, pro zajištění finanční podpory dalších akcí a dalšího
provozu komory, zavést drobné vstupné ve výši 200,- Kč. Vstupné platí pouze
pro nečleny komory a jeho význam je motivační – pro komoru i nečleny. Vstupné zavazuje
komoru pořádat přednášky o to více zajímavé a přínosné. Nečlenové mohou začít uvažovat
o své aktivnější roli v komoře, neboť členové komory mají vstup vždy zdarma – vzniká
tím další benefit z členství.

Akce České komory PMI v Brně
Některé akce konané v Brně jsou v češtině některé v angličtině. / Some events in Brno
are in Czech and some are in English.

11st of October – Lecture at university
Time: 17:30 – 19:00
Language: English
Fee: free
PMI lecture held at Brno University of Technology. Students as well as PMs are invited.
Topic will be specified prior to the event on pmi.cz website.
Podrobnější náplň akcí a přesný termín i místo budou upřesněny na našich webových
stránkách www.pmi.cz. Změna programu vyhrazena. Sledujte též akce Projektového Undergroundu!
Těšíme se na vás a děkujeme za přízeň.
(KT)
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Co se chystá v podzemí
Projektový Underground přeje příjemné prázdniny. Na další diskuzi se sejde až 21. září
v 17:30. Diskuze bude na téma "Konflikty plynoucí z rozdílnosti rolí a z rozdílnosti
životních fází interních a dodavatelských projektů". Diskuze proběhne v sídle společnosti Vodafone v Butovicích. Otázky v roli vstupenky zasílejte na mail Igor.Luhan@mypmi.cz do 19.9. Upozorňujeme, že Projektový Underground je samostatná aktivita a proto se nelze na diskuze hlásit na našem WEBu.
(IL)

Novinky na PMI.ORG
Pokud se zajímáte o agilní přístupy a přesun od tradičního k agilnímu prostředí, stáhněte
si z webu PMI.org článek „Agile Infusion“ s podtitulem „We asked the project management community: What steps help facilitate a transition to agile?“, který na základě
zkušeností mnoha projektových manažerů uvádí důležité a praktické zásady, na které by
se nemělo zapomínat. A na důležitost provádění postupných kroků při adaptaci agilních
metod je zaměřen navazující článek „Walk Before You Run“ doporučující přístup v analogii s lidským vývojem „crawl, walk, run“.

Kontakt

(JS)

Šéfredaktor:
Petra Sojková

Novinky z okolních komor
Polská komora nabízí ještě před prázdninami celou řadu akcí. Ve Varšavě se 21.6. koná
seminář „How to manage public projects in Poland and in the world“ a hned následující den „The value and the cost information in project“.
Rakouská komora nabízí koncem června dvě akce, v úterý 20.6. PMI Forum ve Vídni na
téma „Systematic project management - a system of success!“ a „Transforming
into an agile delivery model“. Ve čtvrtek 22.6. se opět ve Vídni koná kulatý stůl
v angličtině na téma Conflict management.
(JS)
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