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Partner Vašich projektů 

Co děláme v PM Consulting… 

 Řízení projektu 
 Námi dodaný projektový manažer převezme řízení Vašeho 

projektu, přičemž ho „jistí“ náš tým.  

 Poradenství 
 Zavádění projektového řízení a projektové kanceláře, 

nastavení a optimalizace procesů; řízení portfolia projektů 
Zajištění kvality projektu, oponentura a zpětná vazba 

 Trénink a profesní rozvoj 
 Hard skills: Plánování, řízení, vyhodnocování úspěšnosti, 

SW podpora… 
 Soft skills: Sebeřízení, leadership & motivace, týmová 

spolupráce 
 Simulace: Učení na realisticky simulovaném projektu, 

intenzivní prožitek a důkladná zpětná vazba 
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Partner Vašich projektů 

Co nás dnes čeká 

 Logický rámec 

 Popis 

 Příklad – ukázka 

 Případová studie 

 Diskuze 

 



Metoda logického rámce 

 Metoda pro stanovení základní strategie projektu 
(přínosy, cíl, výstupy, aktivity, rizika projektu) 

 Vyvinuta v 60. letech v USA jako „žádost o dotaci“ 
pro projekty rozvojové pomoci ve třetích zemích  

 Je mezinárodně uznávána a často i vyžadována 
(UNIDO, Světová rozvojová banka, projekty 
programů EU) 

 Lze ji použít pro široké spektrum projektů 

2.1.2012 
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Základní principy metody LR 

 Jakost návrhu základních parametrů projektu závisí 
na logických vazbách 

 Když neumíme změřit výsledek našeho snažení, 
obtížně směřujeme k cíli a těžko můžeme určit, zda 
jsme dosáhli cíle 

 Návrh je nutno provést ve skupině (složené ze 
zástupců klíčových zainteresovaných stran) 

 Systémový přístup je nutný, máme-li postihnout 
potřebné souvislosti 

 

2.1.2012 

6 



Logický rámec ve fázích projektu 

PŘED-
projektová 

fáze 
Projektová fáze 

PO-
projektová 

fáze 

Definován  
CÍL, PŘÍNOSY, 

VÝSTUPY, 
AKTIVITY Realizace AKTIVIT 

VÝSTUPY dosaženy 

CÍL dosažen 

PŘÍNOSY 
dosaženy 

2.1.2012 
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Využití logického rámce při řízení 

projektu 

 Nejčastěji bývá využíván při inicializaci projektu – 
nalezení shody při definici strategie projektu 

 Rámec je možné využít i pro vyhodnocení projektu 
(obsahuje měřitelné parametry cíle, přínosů) 

 Z popisu aktivit vychází plán projektu 

 Ze sloupce předpokladů a rizik vychází analýza rizik 

 K logickému rámci bývají dopsány také aktivity a 
výstupy, které NEJSOU řešeny projektem – 
upřesnění hranic projektu 

2.1.2012 
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Logický rámec 

Záměr 

(dlouhodobé 

přínosy) 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje k ověření 

Cíl projektu 

(změna)  

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje k ověření 

Předpoklady 

dosažení 

záměru 

Výstupy 

projektu 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje k ověření 
Předpoklady 

dosažení cíle 

Aktivity 

projektu 
Zdroje / vstupy 

Harmonogram 

aktivit 

Předpoklady 

dosažení 

výstupů 

Předběžné podmínky 
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Různé perspektivy logického rámce 

2.1.2012 
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Děkuji Vám za pozornost 

Konference:  

"Projektový management na VŠ" 

Konference:  

Projektový management na 

vysokých školách - 2014 


