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Abstrakt: Projektové řízení je disciplína, která v České republice zažívá svůj boom až v posledním desetiletí. Je však 
velmi aktuální s ohledem na skutečnost, kolik různých projektů se denně na celém světě realizuje, jeho důležitost se 
zvyšuje, považuje se za směsici vědy a umění. Jeho důležitou součástí je projektový manažer, který je zodpovědný 
nejen za splnění cíle projektu, ale je klíčovou osobou po dobu jeho celého životního cyklu. Konkrétní znalosti 
manažera závisí na zadání projektu.  Existuje ovšem znalostní základ, který lze aplikovat na všechny projekty. K 
osobě projektového manažera se tedy vážou jeho kompetence. Předkládaný příspěvek cílí k analýze behaviorálních 
kompetencí manažera vzdělávacích projektů. Vzdělávacím sektorem jsou myšleny především české veřejné i 
soukromé vysoké školy a vzdělávací instituce a agentury, které poskytují kurzy s možností vzdělávání pro firmy i 
jednotlivce. Metodika vědeckých prací je členěna do pěti kroků. Prvním z nich je určení cíle výzkumu, následuje 
provedení kritické literární rešerše a definování hypotéz. Třetím krokem je výběr vhodných metod a získání dat 
prostřednictvím kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Ve čtvrtém kroku jsou zpracována data pomocí 
matematicko-statistických metod. Poslední krok je zaměřen na ověření hypotéz, interpretujeme výsledky a dochází ke 
kontrole naplnění cíle. 
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1. Úvod 

Organizace a odvětví, které jsou projektově orientované, stále zápasí s výzvami projektového řízení. Dle 
(Ramazi a Jergeas, 2014; Stanley a Uden, 2013; Jergeas a Ruwanpura, 2009, s. 40-43; Tabernik, 2009; Hammoud, 
2008; Jergeas, 2008; Pomfret, 2008) se očekává výkon projektového manažera, řízení projektů specialisty a 
projektová kancelář. Projektový manažer je neoddiskutovatelně důležitou součástí projektového řízení jakožto 
komplexní metodiky, podle které společnosti řídí své jednorázové aktivity. Průzkumy dokládají, že v České republice 
je nedostatek projektových manažerů a proto je po nich obrovská poptávka. To také potvrzuje ředitel Společnosti pro 
projektové řízení, který v HR fóru uvádí: „Obor projektového řízení nabízí řadu přístupů, nástrojů a technik, jak na 
potřebné změny a nečekané požadavky reagovat. Proto se zvedá i poptávka po lidech, kteří tento obor zvládají“.  

Práce projektového manažera ovšem není jednoduchá. Musí mít přehled nejen o oboru, ve kterém bude 
pracovat, ale také ovládat znalosti z oblasti financování, projektového řízení nebo se například orientovat v plánování 
na strategické úrovni. Vybrat tedy vhodného projektového manažera pro řízení projektu není vůbec jednoduchou 
záležitostí, protože je klíčovou osobou. Jeho nevhodný výběr může následně ovlivnit průběh celého projektu. Tím 
požadavky firem na získání efektivního projektového manažera dostávají nový rozměr.  

Konkrétní znalosti manažera závisí na zadání projektu. Existuje ovšem znalostní základ, který lze aplikovat na 
všechny projekty. K osobě projektového manažera se tedy vážou jeho kompetence, které jsou charakterizovány jako 
soubor či rozsah požadovaných znalostí, kvalifikace a schopností či dovedností, které jsou potřeba, aby jimi 
projektový manažer disponoval a v určité situaci byl schopen je použít k dosažení úspěšného řízení a ukončení 
projektu.  

K usnadnění práce projektových manažerů existuje na celém světě několik mezinárodních společností, 
zabývajících se projektovým řízením a tvorbou standardů či metodik. Tyto standardy a metodiky jsou pak pro 
manažery velkou pomůckou při řízení projektů. Jednou z takových mezinárodních organizací je i IPMA (International 
Project Management Association), která na projektové řízení nahlíží z pohledu právě projektových manažerů a jejich 
kompetencí. Tato organizace vytvořila standard, který je pojat kompetenčně a popisuje 3 skupiny kompetencí dále 
dělených do 46 elementů, které jsou pro projektového manažera důležité.  

2. Základní teoretická východiska 

2.1 Projektový manažer 

Existuje mnoho definic projektového manažera. Jednou z nich je, že projektový manažer je řídícím článkem 
projektu. Má na starosti řízení projektu, koordinování členů týmu, vyjednávání a rozhodování, musí mít autoritu a být 
odpovědný. Je vedoucím, plánovačem, organizátorem, koordinátorem, kontrolorem a vyjednavačem v jedné osobě. 
(Svozilová, 2006; Němec, 2002) Projektový manažer a jeho tým nesou zodpovědnost za řízení projektu.  

 „Projektoví manažeři mají v řízení projektu dvě odpovědnosti: technické způsobilosti projektu: plány, 
rozpočty, statistické analýzy a monitorování v různých vzdělávacích procesech. Druhou způsobilostí je vedení lidí tak, 
aby byl tým motivován k úspěšnému dokončení projektových cílů. To znamená, že projektoví manažeři v současné 
době více pohlíží na lidi, kteří budou zavádět firemní strategie a cíle než jen zjišťovat stav podnikových katastrof.“ 
(Kloppenborg, 2002, s. 5-18; Neuhauser, 2007, s. 21-31). Je tedy zřejmé, že role projektových manažerů je mnohem 
náročnější než role typických manažerů, protože kromě práce ve funkční a organizační struktuře má projektový 
manažer také jiné úkoly. (Cleland, 1995) Naopak autoři Keegan a Hartog (2004, s. 609-618) usuzují, že neexistují 
žádné významné rozdíly mezi vnímáním stylů vedení liniových a projektových manažerů z hlediska jejich 
transformačního chování vedení.  

Je potřeba si uvědomit, že projektový manažer vede všechnu práci v daném týmu, ale nevykovává ji. K jeho 
hlavním kompetencím patří například řízení lidí, kteří jsou zapojeni do samotné realizace projektu, monitorování 
procesů, zastupování projektu zvenčí, zabezpečení zdrojů nezbytných pro projekt, motivaci členů týmu a komunikaci 
mezi nimi atd. Projektový manažer také zajišťuje přerozdělení práce mezi jednotlivé pracovníky týmu (synergie). 
Jejich společný výsledek je tedy větší, než kdyby pracovali sami a bez organizace. (Marek a Kantor, 2007; Fiala, 
2004)  
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Turner (1999) napsal, že odpovědnost projektových manažerů je limitována časovým rámcem projektu, ale 
kompetence v dlouhodobém horizontu projektu zde nejsou zahrnuty. Manažer projektu hraje velmi důležitou roli při 
řízení lidských zdrojů zejména v organizacích, které jsou projektově orientované. Role projektového manažera ale 
není jasná (Medina a Medina, 2014; Keegan et al., 2012, s. 3085–3104). Úspěšní projektoví manažeři dle autorů 
(Thomas a Mengel, 2014; Hallgren a Maaninen-Olsen, 2005, s. 23) „používají formální a neformální komunikaci a 
při řešení odchylek se vzájemně ovlivňují“. 

Stále roste zájem o projektové manažery. Například v roce 2014 zaměstnavatelé na portále Profesia.cz  hledali 
2 407 projektových manažerů. Jedná se o 6,3%  všech inzerátů, které byly zveřejněny. Zájem o tyto odborníky tedy 
meziročně vzrostl o čtvrtinu. Nabídky pracovních pozic byly z 34 oborů, nejčastěji byly inzeráty zveřejněny z oboru 
IT (491 nabídek). Na druhém místě byl strojírenský průmysl, následovalo bankovnictví. Na 5. místě bylo personální 
poradenství, zajištění práce a studijních pobytů (112 nabídek). Vzhledem k tomu, že musí firmy dlouhodobě čelit 
tlaku finanční krize, musí na tuto situaci reagovat. Ředitel pro projektové řízení pan Motal tvrdí, že má projektové 
řízení mnoho přístupů, nástrojů a technik, pomocí kterých lze na změny a neočekávané požadavky zareagovat. Právě 
proto neustále roste poptávka po projektových manažerech, kteří tento obor zcela ovládají. (Kadlec, 2015)  

2.2 Kompetence 

Kompetence projektových manažerů jsou klíčovým faktorem projektového výsledku, jsou „specifický soubor 
znalostí, dovedností, zkušeností, metod a postupů, ale také například postojů, které jednotlivec využívá k úspěšnému 
řešení nejrůznějších úkolů a životních situací a jež mu umožňují sobní rozvoj i plnění jeho životních inspirací.“ 
(Veteška a Tureckiová, 2008, s. 25). Existuje několik definic kompetencí. (např. Stevenson a Starkweather, 2010; 
Mirabile 1997, s. 79-99, Aitken a Crawford, 2008; O´Brochta, 2008; Muzio et al., 2007, s. 30-38; Cheng et al., 2005, 
s. 25-37; Thamhain, 2004; Loo, 1991, s. 250-257). Slovo kompetence vyjadřuje dvojznačnost, co se týká lingvistické 
stránky, tak také z hlediska významu.  

Pro správné pochopení pojmu kompetence je nejprve nutné rozlišit pojmy competence, competency 
(Pasternáková, 2015). Competence (competences) – odborné, provozní způsobilosti, které souvisí s vykonáváním 
práce. V podstatě jde o minimální požadavky na kvalifikaci, na kterou dále navazuje rozvoj a vzdělávání pracovníka. 
Competency (competencies) – způsob, jak se dosahuje výkonu. Chování by mělo odpovídat požadavkům na 
konkrétní pozici a organizaci tak, aby bylo dosaženo výsledků. Jedná se o schopnost vykonávat danou činnost. 
Synonymem je způsobilost. Z daného výkladu vyplývá totožnost pojmů kompetence a competency. (Bartoňková, 
2008; Hroník et al., 2008; Kubeš et al., 2004) Také autoři Medina a Medina (2014) nebo Vazirani (2010) 

Mezi prvními odborníky, kteří se zabývali kompetencemi, patřil Boyatzis. Ten definoval pojem kompetence 
jako „…schopnost člověka chovat se způsobem odpovídajícím požadavkům práce v parametrech daných prostředím 
organizace, a tak přinášet žádoucí výsledky.“ (Boyatzis, 1982, cit. in Armstrong, 1999, s. 194) 

Pro mnohé jsou kompetence synonymem pravomoci rozhodování nebo možnosti se vyjádřit k danému 
problému. Je pro ně takzvaně kompetentní. Odborníci chápou kompetenci spíše jako způsobilost - souhrn znalostí, 
dovedností, různých zkušeností a vlastností k dané činnosti, aby se dosáhlo cíle. Kompetence lze chápat také jako 
nástroj, díky kterému můžeme pracovat v daném prostředí a zvládat tak tlaky z podnikání.  Z tohoto působení vzniky 
například termín manažerské kompetence, různé kompetenční modely a přístupy k měření a rozvíjení kompetencí.  
(Veteška a Tureckiová, 2008; Kubeš et al., 2004, Gabrhelová, 2016) 

Význam kompetencí může být ale rozdílný a existuje na něj proto více pohledů. Posuzování dle ostatních 
(vnější pohled), zjišťování kvality uvnitř člověka (vnitřní pohled). Dalším významem je spojení s kompetencemi 
manažerů (schopnosti a předpoklady) k podávání výkonů manažerů. (Duchoň a Šafránková, 2008; Kubeš et al., 2004, 
Gabrhelová, Pasternáková, 2016) 

Kovács (2009) tvrdí, že se odborníci nemohou shodnout nejen na vymezení slova kompetencí, ale také na 
jejich členění dle druhů. Boyatzis (1982) kompetence rozdělil na: 

• prahové (základní) kompetence, které představují minimální požadavky  
na manažera pro výkon v dané organizaci, patří zde znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro výkon 
manažera (jsou označovány také jako manažerské funkce, které zahrnují například plánování, organizování, 
rozhodování atd.), 
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• výkonové kompetence, které se zaměřují na manažerovy výsledky jednání a chování a nezabývají se již 
úrovní znalostí nebo potřebných dovedností.  

Dle Armstronga (1999, s. 195-196 cit. in Veteška a Tureckiová, 2008) jsou kompetence rozděleny: 

• behaviorální a personální – zahrnují vlastnosti, které zaměstnanci vkládají do svých pracovních rolí, 
• založené na práci a povolání – vztahují se k očekávanému výkonu a výstupů lidí, kteří vykovávají 

specifickou roli, 
• druhové, základní, specifické - druhové se dále člení na: 

o univerzální (týkají se lidí daného povolání, na firmě nezáleží), 
o v rámci organizace, které mohou být: 

• všeobecné – základní, konkrétní kompetence, 
• specifické – vztahují se k dané pozici nebo kategorii zaměstnanců. 

Dle Prokopenka a Kubra (1996) jsou kompetence rozděleny na: 

• technické – technické znalosti a dovednosti, talent a postoje, které se vztahující k technologickým, 
ekonomickým, finančním a strukturálním aspektům práce, 

• chování a vystupování – zahrnuté složky se vztahují k práci s lidmi, ovlivňují jednání a komunikaci 
manažera s ostatními nejen v organizaci, ale také mimo ni.  

Toto rozdělení vyjadřuje dvě stránky každého manažera a jeho práce. Jsou zde kladeny otázky vztahující se na 
potřebné kompetence manažera a kladené nároky dle podnikatelské praxe. Na základě toho jsou požadavky na 
manažera rozděleny do několika skupin. Analyticko-koncepční schopnosti, osobnostní rysy a vlastnosti, oborové 
know-how. Manažerské procesní dovednosti zdůrazňují potřebu procesních dovedností. (Hrazdilová et al., 2014; 
Prokopenko a Kubr, 1996) 

Kubeš, Spillerová, Kurnický (2004) i Vaněk, Vaníčková (2015) uvádí, že složky osobností vstupující do 
kompetence se dělí na 5 kategorií. První z nich jsou motivy, které zahrnují vše, co vede člověka k činnosti daným 
směrem. Jedná se o vnitřní pohnutky. Další kategorií jsou charakteristiky, které umožňují reakci na dané situace. 
Jedním z příkladů může být temperament. Kategorie vnímání sebe samotného se týká hodnot, případně postojů, 
které jsou vytvořeny na základě svých zkušeností. Vědomosti jsou nashromážděné poznatky z oblasti, které souvisí s 
prací na dané pozici. Poslední kategorií jsou dovednosti, které pomáhají vykonávat činnost, která souvisí s daným 
úkolem (fyzickým či duševním). 

Dle Bělohlávka (2009) se kompetence v podnicích a společnostech dělí na 3 druhy:  

• kompetence základní, které se týkají všech pracovníků,  
• kompetence průřezové, které se vztahují pro většinu pracovníků (například práce na PC nebo znalost 

cizího jazyka), 
• specifické kompetence, se týkají jen daných profesí, případně útvarů, např. logistika. 

Jak je definováno v Národním standardu kompetencí projektového řízení (Pitaš, 2008), kompetence jsou 
souborem znalostí, přístupů osobnosti, dovedností a zkušeností, které jsou nezbytné pro úspěch na dané pozici. 
Kompetence jsou rozděleny do tří oblastí: 

• technické – jsou používány při přípravě, zahájení, realizování a ukončení projektu, důležitost jednotlivých 
kompetencí záleží na každém z projektů, 

• behaviorální – zabývají se osobním přístupem a chováním projektového manažera a členů jeho týmu, 
• kontextové – u těchto kompetencí je nezbytné pochopení situací, které jsou pro projekt specifické a často 

klíčové.  

Každá z výše uvedených oblastí má dle Národního standardu následující elementy, což uvádí obrázek 1. 

Jak uvádí Kubeš et al. (2004), jakmile identifikujeme a následně změříme potřebné kompetence, zjistíme 
nároky na danou pracovní pozici. Kompetence se totiž vztahuje k danému úkolu, případně funkci nebo pozici. 
Wagnerová (2008) říká, že se jedná více méně o doladění způsobilosti člověka na dané profesi a pracovního zařízení. 
Vznikne tak rovnováha mezi předpoklady pracovníka (subjektivní) a požadavky na výkon (objektivní). Dle Kubiše a 
jeho kolegů (2004) obsahuje struktura kompetence nejen pozorovatelné chování ale také osobnostní charakteristiky. 
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Kompetence je stabilní složkou osobnosti. Když rozpoznáme u dané osoby rozvoj kompetencí, můžeme u něj 
následně předpokládat chování při řešení různých situací a úkolů. Jakmile již nějakou kompetenci taková osoba má, 
dokáže ji použít v jakékoliv firmě a pracovní pozici. (Kubeš et al.,2004) 

Tabulka 1. Rozdělení kompetencí projektového manažéra (Pitaš et al., 2008) 

Technické kompetence Behaviorální kompetence Kontextové kompetence 

Úspěšnost řízení projektu 

Zainteresované strany 

Požadavky a cíle projektu 

Rizika a příležitosti 

Kvalita 

Organizace projektu 

Týmová práce 

Řešení problémů 

Struktury v projektu 

Rozsah a výstupy/dodávky projektu 

Čas a fáze projektu 

Zdroje 

Náklady a financování 

Obstarávání a smluvní vztahy 

Změny 

Kontrola, řízení a podávání zpráv 

Informace a dokumentace 

Komunikace 

Zahájení 

Ukončení 

Vůdcovství 

Zainteresovanost a motivace 

Sebekontrola 

Asertivita 

Uvolnění 

Otevřenost 

Kreativita 

Orientace na výsledky 

Výkonnost 

Diskuse 

Vyjednávání 

Konflikty a krize 

Spolehlivost 

Porozumění hodnotám  

Etika 

 

Orientace na projekt 

Orientace na program 

Orientace na portfolio 

Realizace projektu, 
programu a portfolia 

Trvalá organizace 

Byznys 

Systémy, produkty, 
technologie 

Personální management 

Zdraví, bezpečnost, 
ochrana života a 
životního prostředí 

Finance  

Právo 

 

3. Metodologie 
Definice a použití jednotlivých metod zpracování aplikovaných v kontextu naplnění cíle předkládaného 

příspěvku byly čerpány z Molnár (2005) a Yin (2003). Z logických metod jsme využili abstrakci a konkretizaci 
definované v Molnár (2009), neboť problematika projektového řízení je velmi obsáhlá, proto jsme konkretizovali 
pouze část vztahující se k projektovému manažerovi a jeho behaviorálním kompetencím, které jsou potřebné ve 
vzdělávacím sektoru. Dále jsme využili analýzu a syntézu definovaných dle Molnára (2009) a to především ke zjištění 
současného stavu řešené problematiky zpracované kritickou analýzou informačních zdrojů, kdy jsme čerpali ze: 

• zahraniční a české historické literatury, kde byly uvedeny první poznatky o dané problematice, 
• zahraniční a české aktuální literatury, kde jsou probírány moderní trendy z oblasti projektového řízení a 

kompetencí projektových manažerů, tento druh literatury byl pro vypracování příspěvku stěžejní, 
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• odborných časopisů, webových stránek, které se zabývají projektovým řízením, 
• platné normy ISO 21500 a standardu IPMA. 

 
 

Neméně důležité bylo i využití indukce a dedukce a dalších metod jako: 

• analýza současného stavu k identifikaci důležitosti behaviorálních kompetencí projektového manažera pro 
vzdělávací sektor, 

• komparativní analýza ke srovnávání názorů jednotlivých autorů pojednávající o řešené problematice. 

Významné pro naplnění cíle příspěvku bylo i využití empirických metod, které odráží skutečný stav 
problematiky a dále umožňují ověřovat hypotézy. Pro sběr dat byly využity: analýza dokumentů, analýza dostupných 
informačních zdrojů, dotazníková šetření a polostrukturované rozhovory. K realizaci dotazníkového šetření jsme 
využili metodu organizovaného výběru.  

Dotazník byl zaměřený na kompetence dle IPMA. Byly zjišťovány preferované kompetence projektových 
manažerů ve vzdělávacích institucích s akcentem na kompetence behaviorální. Elektronicky bylo osloveno 80 
respondentů. Celkově bylo získáno 29 kompletně vyplněných dotazníků, návratnost tedy byla 36%. Respondenty 
dotazníkového šetření byli vyučující projektového managementu ze státních, soukromých a veřejných vysokých škol 
v České republice. Anonymní dotazník byl vytvořen elektronickou formou. Nejprve byl proveden průzkum výuky 
projektového managementu na soukromých, státních a veřejných vysokých školách v ČR. Z hlediska vzdělání mělo 
82,8% respondentů postgraduální vzdělání, zbývajících 17,2% mělo vzdělání vysokoškolské. Nejvíce respondentů 
bylo ve věku 35 - 45 let (69%), v kategorii 46 – 55 let (10,3%), starších 55 let bylo 17,2% respondentů, pouze jeden 
dotázaný uvedl, že je mladší 34 let. Dotazník vyplnilo 65,5% mužů a 34,5% žen. Délka pracovní zkušenosti z oblasti 
projektového managementu se lišila. Zajímavostí je, že nejvíce dotázaných (téměř 45%) uvedlo, že v oblasti 
projektového managementu pracují méně než 5 let. Naopak déle než 15 let v tomto oboru pracovali pouze 3 
respondenti. Dotázaní mohli také zvolit, na jaké pozici pracují. Vybírali z následujících variant: administrátor 
projektu, manažer projektu a manažer programů a komplexních projektů. Nejvíce oslovených respondentů uvedlo, že 
pracují jako manažeři projektu (téměř 52%).  

Pro statistické vyhodnocení získaných dat byl použitý program SPSS. Konkrétně se jednalo o statistickou 
metodu Cronbachovo Alfa. Dále bylo využito programu XLStatistics, ve kterém byly zpracovány proporční testy, 
anova a zároveň sloužil k ověření níže stanovených hypotéz. 

V daném případě nás významně zajímal vliv oblasti behaviorálních kompetencí na celkovou reliabilitu. 
Dotazníkové šetření bylo vyhodnoceno pomocí statistické metody Crombach Alpha. Jednalo se o výstup SPPS. 
Celkem bylo testováno 29 prvků (N). Z testování nebyl nikdo vyloučen. Kompetence byly rozděleny do 4 oblastí 
(behaviorální, kontextové, technické a manažerské kompetence). Vnitřní konzistence položek behaviorálních 
kompetencí pro stanovenou škálu dosáhla na základě výpočtu Cronbach Alpha hodnoty 0.817 a homogenitu 16-ti 
kompetencí můžeme tedy považovat za dobrou. U kontextových kompetencí byla hodnota CA 0.689 (11 kompetencí), 
u technických kompetencí byla vnitřní konzistence 0.919 při 20 kompetencích. U poslední oblasti manažerských 
kompetencí vyšla vnitřní konzistence kompetencí na základě výpočtu CA na 0.734 (12 položek). Homogenitu lze 
považovat za dobrou. Kromě oblastí kompetencí a Crombachova Alpha je v tabulce č. 1 uveden také počet 
kompetencí v jednotlivých oblastech (N of Items). Dle výsledků lze tedy tvrdit, že respondenti dokázali rozlišit 
stanovenou Likertovu škálu (1 - 5) při hodnocení všech položek v jednotlivých oblastech kompetencí projektových 
manažerů.  

Tabulka 2. Crombach Alpha 

Oblast kompetence Cronbach´s Alpha (CA) N of Items 

Behaviorální kompetence 0.817 16 

Kontextové kompetence 0.689 11 
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Technické kompetence 0.919 20 

Manažerské kompetence  0.734 12 

 

Dotazníkové šetření bylo realizováno v rámci projektu IGA na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. Dotazníky byly vytvořeny v programu Survio a byly rozesílány online. 

Rozhovory s respondenty jsme využili k upřesnění a doplnění informací z dotazníkových šetření. Ačkoliv 
dotazník usnadňuje čas a jde o efektivní formu získání dat, může se v některých případech objevit zkreslení, kdy 
respondent nemusel věnovat dané otázce dostatečnou pozornost. Cílem bylo doplnit informace z dotazníkových 
šetření a zjistit, jaké kompetence jsou dle nich pro projektové manažery ve vzdělávacím sektoru důležité a proč. 
Rozhovory byly vedeny s odborníky z praxe. Na přání respondentů nejsou v práci uvedeny názvy společností. 
Realizaci dotazníkového šetření a rozhovorů vnímáme jako formu kvantitativního výzkumu. V návaznosti na 
naplnění primárního cíle příspěvku, kterým je analýza behaviorálních kompetencí manažera vzdělávacích projektů, 
byly formulovány následující hypotézy: 

H1: Ze všech oblastí kompetencí preferují projektoví manažeři behaviorální kompetence. Po prostudování 
dostupných zdrojů lze předpokládat, že by mohli projektoví manažeři preferovat behaviorální kompetence před 
kompetencemi ostatními. A to zejména z toho důvodu, že v oblasti behaviorálních kompetencí jsou zařazeny např. 
Komunikace, Týmová práce a Požadavky a cíle projektu 

H2: Nejčastěji uváděnými kompetencemi a dovednostmi projektových manažerů jsou Efektivní komunikace a 
Plánování, organizování práce. Lze očekávat, že jednou z nejdůležitějších kompetencí bude efektivní komunikace, 
což je pro projektové manažery velmi důležité.  

Příspěvek vychází ze společných publikačních výsledků v rámci projektů KEGA 003DTI-4/2014 
Diagnostikačný systém identifikácie kompetencií manažérov národných i medzinárodných vzdelávacích projektov 
realizovaný v letech 2014 – 2015 na Dubnickém technologickém institutu v Dubnici nad Váhom a projektu 
IGA/FaME/2013/005 Návrh kompetenčního modelu projektového manažera, který bych realizovaný v letech 2013 – 
2014 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a je detailizován v rámci výzkumných prací projektu 001DTI-4/2015 Návrh 
stratégií správania v náročných sociálnych situáciách v manažmente strednej školy využitím inovatívnych 
predikčných softwarových nástrojov. 

4. Výsledky a diskusie 
Níže uvádíme výsledky preferencí behaviorálních kompetencí vůči kompetencím ostatním. 

Tabulka 3. Behaviorální kompetence 

Kometence/škála 1 2 3 4 5 

Vůdcovství 59% 24% 10% 7% 0% 

Zainteresovanost 55% 31% 3% 7% 3% 

Motivace 59% 31% 3% 7% 0% 

Sebekontrola 52% 41% 3% 3% 0% 

Asertivita 14% 45% 31% 10% 0% 

Uvolnění 7% 34% 34% 17% 7% 

Otevřenost 28% 34% 21% 17% 0% 
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Kreativita 31% 41% 14% 14% 0% 

Orientace na 
výsledky 62% 21% 10% 7% 0% 

Výkonnost 38% 31% 21% 7% 3% 

Diskuse 28% 45% 24% 3% 0% 

Vyjednávání  69% 24% 7% 0% 0% 

Konflikty a krize 45% 31% 17% 3% 3% 

Spolehlivost 62% 31% 7% 0% 0% 

Porozumění 
hodnotám 48% 41% 7% 3% 0% 

Etika 45% 28% 21% 7% 0% 

 

24% respondentů dotazníkového šetření navrhuje tento seznam behaviorálních kompetencí dále rozšířit 
či provést následující změny, které jsou důsledkem specifik vzdělávacího sektoru: Orientaci na výsledky zaměnit 
za Cílevědomost, protože hlavním výsledkem úspěšného projektu je vždy dořešený projekt. Mezi dalšími návrhy bylo 
zmíněno, vyřadit kreativitu, protože kreativní by měli být především členové týmu ne projektový manažer a dále 
vyřadit kompetenci Uvolnění. 

H1: Ze všech oblastí kompetencí preferují projektoví manažeři behaviorální kompetence. 

U této hypotézy byly ověřovány preference jednotlivých oblastí kompetencí. Bylo zjištěno, že respondenti 
chápou behaviorální, kontextové, technické i manažerské kompetence odlišně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1. Srovnání kompetencí (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Obrázek 2. Preference kompetencí (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z výsledků je patrné, že jsou si velmi podobné behaviorální a technické kompetence. Proto bylo zvoleno 
podrobnější zkoumání na základě středních hodnot kompetencí. Mezi behaviorálními a technickými kompetencemi 
není ve střední hodnotě rozdíl. H1 je tedy zamítnuta. p hodnota je větší jak zvolená hladina významnosti alfa 0.05. 
K preferovaným kompetencím tedy dle oslovených respondentů patří kontextové a manažerské kompetence. 
Respondenti nepreferují behaviorální kompetence. Hypotéza byla ověřována pomocí programu XLStatistics, 
konkrétně prostřednictvím anovy. Tato hypotéza nebyla potvrzena. 

H2: Nejčastěji uváděnými kompetencemi a dovednostmi projektových manažerů jsou Efektivní komunikace a 
Plánování, organizování práce. 

Respondenti vybírali, které kompetence a dovednosti jsou pro výkon této práce důležité a měly by je tedy 
splňovat.  Byla vytvořena 5-ti bodová Likertova škála (1 – nejvíce důležité). Dle tabulky (Tab. 5), ve které jsou 
stanoveny relativní četnosti, jsou pro projektové manažery důležité následující kompetence a dovednosti: Efektivní 
komunikace, Plánování a organizování práce a Kooperace (spolupráce). Naopak nejméně důležitá je vykonávání 
práce projektového manažera Způsobilost k řízení osobního automobilu. Barevně jsou zvýrazněny ty kompetence a 
dovednosti, které označilo více než 75% respondentů. Tato hypotéza byla potvrzena.  

Tabulka 4. Preference kompetencí a dovedností 

Dovednost/škála 1 2 3 4 5 

Efektivní komunikace 82% 18% 0% 0% 0% 

Kooperace (spolupráce) 76% 22% 2% 0% 0% 

Kreativita 22% 38% 36% 4% 0% 

Flexibilita 50% 38% 10% 2% 0% 

Uspokojování zák. potřeb 32% 40% 26% 2% 0% 

Výkonnost 52% 24% 12% 2% 0% 

Samostatnost 58% 32% 8% 2% 0% 

Řešení problémů 68% 32% 0% 0% 0% 

Plánování a organizování 80% 16% 4% 0% 0% 

Celoživotní učení 22% 50% 22% 6% 0% 

Aktivní přístup 54% 38% 8% 0% 0% 
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Zvládání zátěže 27% 18% 5% 0% 0% 

Objevování a orientace v info. 36% 42% 22% 0% 0% 

Vedení lidí (leadership) 56% 32% 12% 0% 0% 

Ovlivňování ostatních 32% 34% 28% 6% 0% 

Počítačová způsobilost 20% 40% 30% 10% 0% 

Způsobilost k řízení os. auta 8% 8% 38% 18% 28% 

Numerická způsobilost 12% 38% 28% 18% 4% 

Ekonomické povědomí 16% 44% 36% 4% 0% 

Právní povědomí 16% 44% 36% 4% 0% 

Jazyk - čeština 42% 42% 12% 0% 4% 

Jazyk - angličtina 10% 48% 30% 4% 8% 

Jazyk - jiný 0% 16% 40% 22% 22% 

5. Závěr 
Kvalitní úroveň projektového řízení je i při užití detailně vypracovaných metodologií a pravidel plně závislá na 

lidech, kteří tvoří organizační strukturu konkrétní organizace. Přestože je při detailním pohledu a dennodenním řízení 
důležité plnění jednotlivých dílčích úkolů, které jsou výsledkem práce jednotlivců nebo menších pracovních skupin, 
celkový úspěch projektu a dosažení vytyčeného cíle jsou výrazně závislé na spolupráci celého projektového týmu. 
V případě projektového týmu se nezřídka jedná o seskupení specialistů příslušných k jiným oddělením podniku, kteří 
mohli dříve spolupracovat dočasně v jiném projektu, nebo se nesetkali vůbec. Rovněž jedinečnost projektu jako 
originálního procesu bez opakování, klade důraz na jednoznačné přidělení manažerské autority a schopnosti 
rozhodování. V takovém prostředí nabývá na významu role manažera projektu. Bez jeho úlohy by se neobešel žádný 
projekt, byť sebesnazší. Proto je důležité charakterizovat projektového manažera jako profesionála. Člověka, který na 
svých bedrech nese tíhu odpovědnosti a na němž záleží až v první řadě. 

Profese projektového manažera je profesí zodpovědnou a náročnou, s velkým důrazem na schopnosti a 
dovednosti. Projektovými manažery se obvykle stávají zkušení specialisté nebo linioví či střední manažeři. Profese 
projektového manažera však vyžaduje další kvality, které tkví nejen v kvalifikaci a schopnostech, ale také v návycích 
i osobních charakteristikách, jak shodně uvádí Svozilová (2006) a Štefánek (2011). Důvodem vysoké náročnosti je 
mj. časová ohraničenost projektu a nutnost propojit pro vytvoření produktu projektu také specialisty, kteří spolu ještě 
nepracovali. V nadnárodních společnostech je běžné, že projektový tým je složen z členů, kteří pracují v různých 
destinacích, což rapidně zvyšuje nároky na komunikační schopnosti projektového manažera a emocionální 
kompetence obecně, jak je také podtrhují Dulewicz a Higgs (2005, s. 105-123). 

Svozilová (2006) považuje za nejdůležitější atributy projektového manažera manažerské schopnosti, 
strategické myšlení, vyjednávací schopnosti, schopnosti správně nastavit priority, schopnost rozvíjet mezilidské 
vztahy, alespoň všeobecnou znalost hospodářského oboru, ve kterém působí, přehled v technologiích užívaných pro 
realizaci projektu, vč. software. Tyto schopnosti a dovednosti úzce souvisejí s dosahem odpovědnosti projektového 
manažera a s jeho pracovní náplní. 

Štefánek (2011) upozorňuje, že pro roli manažera projektu jsou nutné nejen znalosti a dovednosti, ale také 
osobnostní předpoklady a postoje a taktéž zmiňuje důležitost charismatu, jakožto vlastnosti pravého vůdce, a 
osobnostní zralosti. 
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Nároky na profesi projektového manažera tedy vyžadují schopnosti a dovednosti, které se jeví z 
psychologického hlediska jako protichůdné – řízení procesů projektu vyžaduje svědomitost, preciznost, cílevědomost, 
ovšem vytváření nových příležitostí naopak vyžaduje divergentní myšlení, schopnost přerámování struktur a 
flexibilitu. Řízení projektového týmu pak nárokuje sociální kompetence na vysoké úrovni. 

Souhrnně lze charakterizovat projektové manažery jako jedince s vysokou snahou po dosažení úspěchu, 
vysokou mírou flexibility, vysokou svědomitostí a vyšší mírou dominance. Projektoví manažeři ke své profesi dále 
potřebují vynikající komunikační dovednosti, vysokou míru empatie, schopnost cíleně motivovat druhé a vytvářet pro 
ně příznivý, akceptující prostor. Tyto charakteristiky lze částečně zahrnout pod pojem vůdcovství. Po stránce 
psychické konstituce se u projektových manažerů vyžaduje zdravé sebevědomí, asertivita, vysoká míra odolnosti vůči 
zátěži a schopnost ustát konflikt. 

H. J. Leavitt v r. 1985 (in Dědina, Cejthamr, 2005) představil teorii, že mezi klíčové faktory úspěchu patří 
vhodná organizační struktura, dobré manažerské vedení a úkoly, kvalitní lidské zdroje a používání špičkové 
technologie. Výzkumně je toto tvrzení podpořeno např. prací Geogheganové a Dulewicze (2008, s. 58-67). Cílem 
jejich výzkumu bylo mj. zjistit vztah mezi faktory úspěchu projektu a kompetencemi projektových manažerů. Úspěch 
projektu byl rozdělen do 12 faktorů, z nichž byly faktorovou analýzou jednotlivé faktory seskupeny do tří kategorií: 

1. Využitelnost (zaměřená na výsledek projektové činnosti) 
2. Hodnota výstupů projektu pro koncové uživatele 
3. Dodání projektových výstupů (které propojuje splnění časového plánu s nepřekročením 

finančních nároků a kvalitními projektovými procesy) 

Geogheganová a Dulewitz zjišťovali korelace mezi definovanými faktory úspěchu projektu a mezi škálami 
Leadership dimensions questionnaire (LDQ), který Dulewicz vyvinul a ověřil s Higgsem (2005). Výsledky výzkumu 
potvrdily, že silný pozitivní vztah k Využitelnosti mají tyto osobnostní faktory projektového manažera: Management 
zdrojů, Empowering, Schopnost rozvoje, Motivace. Další 4 faktory vykázaly středně silný kladný vztah: Kritická 
analýza, Ovlivňování. Sebeuvědomění, Senzitivita. 

Výzkum rovněž potvrdil pozitivní vztah managementu zdrojů a Empowering k faktoru Dodání projektových 
výstupů. Jiné výzkumy tato zjištění rovněž podporují, například Belout a Gauvreau (2004, s. 1-11). Výzkumníci ve 
zvýšené míře poukazují na důležitost emočních kompetencí (Clarke, 2010a, s. 5-20), (Clarke, 2010b, s.  604-624). 

Úspěšnost projektového manažera charakterizuje Friedlová (2014) jako multidimenzionální konstrukt (Belout, 
Gauvreau, 2004), (Dvir, Sadeh, Malach-Pines, 2006, s. 36-48). Jednou z nejvýznamnějších dimenzí jsou osobnostní 
charakteristiky, které mohou být částečně chápány jako behaviorální kompetence podle metodiky IPMA, ke kterým 
se dále řadí kompetence technické a kontextové. 

Výše uvedené výzkumy akcentují behaviorální kompetence, i když našim stěžejním zjištěním je, že projektoví 
manažeři nepreferují behaviorální kompetence, spíše kompetence technické a manažerské. Zjistili jsme však, že mezi 
nejdůležitější behaviorální kompetence manažerů vzdělávacích projektů patří Efektivní komunikace a Plánování, 
organizování práce a Kooperace. Manažer projektu je tedy osoba vybavená příslušnou působností, pravomocemi, 
odpovědností, disponující vhodnými osobnostními vlastnostmi, která organizuje a  koordinuje úsilí k  dosažení 
záměrů  projektu. Úspěšnost manažera projektu je primárně hodnocena úspěšným a efektivním dokončením projektu 
v požadovaném termínu, při nepřekročení daného rozpočtu, naplněním všech projektových cílů a využitím schopností 
a dovedností členů týmu. 
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