Brněnská 30
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 620 989
E-mail: sluzby@wyda.cz
http://www.abswyda.cz

Manažer projektu – blok 1 – Zahájení projektu
příprava na profesní zkoušku dle Národní soustavy kvalifikací
Délka kurzu:
Časová dotace:
Lektoři:
Cena:
Místo:

2 dny (termín dle dohody)
2 x 7 vyučovacích hodin (např. od 9:00 – 15:00 hod.)
Mgr. Jaroslav Bezchleba, Mgr. Pavel Veselý
3 900,- Kč (bez DPH)
Žďár nad Sázavou, Brněnská 30 (sídlo ABS WYDA, s.r.o.)

Cílová skupina
Kurz je vhodný pro členy projektových týmů, kteří se chtějí systematicky připravovat k získání
profesní kvalifikace Manažer projektu (63-007-R) dle Národní soustavy kvalifikací.
Základní charakteristika kurzu
Kurz je zaměřen na získání kompetencí, které musí využít manažer projektu ve fázi zahájení
projektu. V kurzu účastníci pochopí jednotlivé kroky, které je nutné realizovat při přípravě projektu.
Účastníci rovněž prakticky nacvičí přípravu a kompletaci základní předprojektové dokumentace.
Učební plán
Den 1

Den 2

Cíl, vznik, přínos projektu

Plán projektu – charta projektu

Trojimperativ

Logický rámec projektu

Životní cyklus projektu

Hranice rozsahu projektu

Zainteresované strany projektu

Vývojové schéma projektu

Rámec projektu

Kompletace dokumentace k zahájení projektu

Výstup kurzu
V rámci kurzu budou účastníci plnit modelové situace. Pod vedením lektora zpracují kompletní
dokumentaci, která je požadována od manažera projektu ve fázi zahájení projektu.
Každý účastník tak bude mít sadu formulářů pro tuto fázi projektu.
Návazné kurzy
Kurz je součástí sady tří vzdělávacích bloků a jednoho workshopu:
1. blok 1
Zahájení projektu
2. blok 2

Příprava a plánování projektu

3. blok 3

Realizace a ukončení projektu

4. workshop

Řešení komplexní modelové situace

Po absolvování všech bloků a workshopu bude účastník připraven na zkoušku profesní kvalifikace
Manažer projektu (63-007-R).

Brněnská 30
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 620 989
E-mail: sluzby@wyda.cz
http://www.abswyda.cz

Manažer projektu – blok 2 – Příprava a plánování projektu
příprava na profesní zkoušku dle Národní soustavy kvalifikací
Délka kurzu:
Časová dotace:
Lektoři:
Cena:
Místo:

2 dny (termín dle dohody)
2 x 7 vyučovacích hodin (např. od 9:00 – 15:00 hod.)
Mgr. Jaroslav Bezchleba, Mgr. Pavel Veselý
3 900,- Kč (bez DPH)
Žďár nad Sázavou, Brněnská 30 (sídlo ABS WYDA, s.r.o.)

Cílová skupina
Kurz je vhodný pro členy projektových týmů, kteří se chtějí systematicky připravovat k získání
profesní kvalifikace Manažer projektu (63-007-R) dle Národní soustavy kvalifikací.
Základní charakteristika kurzu
Kurz je zaměřen na získání kompetencí, které musí využít manažer projektu ve fázi zahájení
projektu. V kurzu účastníci pochopí jednotlivé kroky, které je nutné realizovat při přípravě projektu.
Účastníci rovněž prakticky nacvičí přípravu a kompletaci základní předprojektové dokumentace.
Učební plán
Den 1

Den 2

Work Breakdown Structure - rozpad projektu

Analýza nákladů a přínosů (CBA)

Rozpracování plánu projektu

Zpracování rozpočtu

Harmonogram projektu - časový plán

Identifikace a kvantifikace rizik projektu

Zdroje projektu - projektový tým (organizační
struktura)

Registr rizik

Matice odpovědnosti

Komunikační plán projektu

Výstup kurzu
V rámci kurzu budou účastníci plnit modelové situace. Pod vedením lektora zpracují kompletní
dokumentaci, která je požadována od manažera projektu ve fázi zahájení projektu.
Každý účastník tak bude mít sadu formulářů pro tuto fázi projektu.
Návazné kurzy
Kurz je součástí sady tří vzdělávacích bloků a jednoho workshopu:
1. blok 1
Zahájení projektu
2. blok 2
Příprava a plánování projektu
3. blok 3

Realizace a ukončení projektu

4. workshop

Řešení komplexní modelové situace

Po absolvování všech bloků a workshopu bude účastník připraven na zkoušku profesní kvalifikace
Manažer projektu (63-007-R).
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Manažer projektu – blok 3 – Realizace a ukončení projektu
příprava na profesní zkoušku dle Národní soustavy kvalifikací
Délka kurzu:
Časová dotace:
Lektoři:
Cena:
Místo:

2 dny (termín dle dohody)
2 x 7 vyučovacích hodin (např. od 9:00 – 15:00 hod.)
Mgr. Jaroslav Bezchleba, Mgr. Pavel Veselý
3 900,- Kč (bez DPH)
Žďár nad Sázavou, Brněnská 30 (sídlo ABS WYDA, s.r.o.)

Cílová skupina
Kurz je vhodný pro členy projektových týmů, kteří se chtějí systematicky připravovat k získání
profesní kvalifikace Manažer projektu (63-007-R) dle Národní soustavy kvalifikací.
Základní charakteristika kurzu
Kurz je zaměřen na získání kompetencí, které musí využít manažer projektu ve fázi zahájení
projektu. V kurzu účastníci pochopí jednotlivé kroky, které je nutné realizovat při přípravě projektu.
Účastníci rovněž prakticky nacvičí přípravu a kompletaci základní předprojektové dokumentace.
Učební plán
Den 1

Den 2

Monitorování rizik projektu

Reporting v průběhu projektu

Kvalita produktu - kritéria

Zpracování informací v průběhu realizace
projektu

Řízení zdrojů v průběhu realizace projektu

Softwarová podpora pro řízení projektu

Řízení změn v průběhu projektu

Akceptace produktu projektu

Řízení finančních aspektů v průběhu realizace
projektu

Finalizace projektové dokumentace a uzavření
projektu

Výstup kurzu
V rámci kurzu budou účastníci plnit modelové situace. Pod vedením lektora zpracují kompletní
dokumentaci, která je požadována od manažera projektu ve fázi zahájení projektu.
Každý účastník tak bude mít sadu formulářů pro tuto fázi projektu.
Návazné kurzy
Kurz je součástí sady tří vzdělávacích bloků a jednoho workshopu:
1. blok 1
Zahájení projektu
2. blok 2

Příprava a plánování projektu

3. blok 3

Realizace a ukončení projektu

4. workshop
Řešení komplexní modelové situace
Po absolvování všech bloků a workshopu bude účastník připraven na zkoušku profesní kvalifikace
Manažer projektu (63-007-R).

Brněnská 30
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 620 989
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Manažer projektu – Workshop
příprava na profesní zkoušku dle Národní soustavy kvalifikací
Délka kurzu:
Časová dotace:
Lektoři:
Cena:
Místo:

1 den (termín dle dohody)
7 vyučovacích hodin (např. od 9:00 – 15:00 hod.)
Mgr. Jaroslav Bezchleba, Mgr. Pavel Veselý
2 400,- Kč (bez DPH)
Žďár nad Sázavou, Brněnská 30 (sídlo ABS WYDA, s.r.o.)

Cílová skupina
Worskhop je vhodný pro členy projektových týmů, kteří se chtějí systematicky připravovat k získání
profesní kvalifikace Manažer projektu (63-007-R) dle Národní soustavy kvalifikací.
Základní charakteristika kurzu
Workshop je zaměřen na praktické procvičení kompetencí manažera projektů, které musí prokázat
ve všech fázích života projektu, tj. zahájení projektu, příprava a plánování projektu, realizace a
ukončení projektu. Účastníci workshopu budou řešit sadu modelových situací.
Učební plán
Den 1
Ukázka řešené modelové situace

Vyhodnocení skupinové modelové situace

Skupinové řešení modelové situace

Cvičný test před profesní zkouškou

Výstup kurzu
V rámci workshopu budou účastníci plnit komplexní sadu modelových situací. Pod vedením lektora
zpracují kompletní dokumentaci, která je požadována od manažera projektu ve všech fázích života
projektu. Každý účastník tak „prožije“ celý projekt a aktivity, které musí manažer projektu
realizovat.
Návazné kurzy
Kurz je součástí sady tří vzdělávacích bloků a jednoho workshopu:
1. blok 1
Zahájení projektu
2. blok 2

Příprava a plánování projektu

3. blok 3
4. workshop

Realizace a ukončení projektu
Řešení komplexní modelové situace

Po absolvování všech bloků a workshopu bude účastník připraven na zkoušku profesní kvalifikace
Manažer projektu (63-007-R).

