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Nejpoužívanější best-practices standard pro projektový management
Proč vybrat PRINCE2 pro vaše projekty?

Přínosy pro organizaci

PRINCE2 je praxí ověřený standard pro řízení projektů,

Proč společnosti a jejich manažeři potřebují PRINCE2?

který přináší vše potřebné pro efektivní řízení úspěšného

Základem úspěchu jakéhokoliv projektu je jeho proaktivní,

projektu. Tento tzv. best-practices standard lze snadno

nikoliv reaktivní řízení. K tomu Vám pomůže 7 témat, 7

zavádět, používat a snadno přizpůsobovat pro potřeby

procesů a 7 principů, tedy základní pilíře metodiky

daného projektu a dané organizace.

PRINCE2. Osvojíte si vysoce efektivní návyky, které využívají

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) poskytuje

profesionálové po celém světě, napříč obory.

strukturovanou metodiku, která zvyšuje efektivnost
projektového řízení při současném snížení nákladů.

Naučíte se
Naučíte se 7 návyků skutečně efektivních

PRINCE2 je

7

projektových manažerů:

• univerzální

• Budete mít vše pod kontrolou v každé fázi

• efektivní

životního cyklu;

• pro malé i velké projekty

• Rozdělením projektu do etap budete plánovat tak, jak

• pro soukromý i státní sektor a veřejnou správu
• pro agilní i waterfall projekty

skutečně potřebujete;
• Jasně vymezené role zajistí, že každý bude vědět, co má

• pro byrokratické i „hrdinské“ projekty

dělat a kdo je za co odpovědný;
• Naučíte se eliminovat rizika a problémy delegováním

Cílová skupina

odpovědnosti či nastavením eskalačních procedur;

PRINCE2® Foundation kurz je vhodný pro všechny členy
týmu, kteří se chtějí přímo i nepřímo podílet na úspěšné
realizaci projektu.
Kurz narozdíl od jiných metodik nevyžaduje vstupní
kvalifikační předpoklady. Je zkrátka otevřen široké skupině
zájemců, kteří hledají efektivní způsob, jak se naučit metodicky řídit velké i malé projekty. Metodika není oborově
zaměřena a jde tak o nejrozšířenější standard, napříč
obory.
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• S novými zkušenostmi zvládnete řídit projekty efektivněji a neustále se zlepšovat v oblastech, které vykonáváte;
• Principy Vám ujasní rozsah projektu, čímž se vyhnete
obavám, že nebude dokončen včas, anebo nedodržíte
rozpočet;
• Metodiku PRINCE2 se naučíte přizpůsobit tak, aby co
nejvíce vyhovovala potřebám, byla zajištěna kontrola a
eliminovala se zbytečná administrativní zátěž.

Přínosy pro organizaci

Struktura
PRINCE2

• efektivnější projektový management
• strukturovaná a opakovatelná metoda
umožňující
„recyklaci“ zkušenností
• jasný životní cyklus projektů
• jedna univerzální metoda pro všechny typy projektů
• jasné role a odpovědnosti
• proaktivní přístup k projektům

7 principů

• řízení s orientací na „zdraví“ projektů

• best-practices principy představují vyzkoušené

• efektivní zapojení členů týmů projektu

zásady či „mind-set“ jak přistupovat k projektům

• vyšší kontrola vztahu s externími dodavateli

7 procesů

Přínosy pro jednotlivce

• PRINCE2 je procesně orientovaná metodika

• profesní rozvoj v oblasti projektového

• přináší efektivní procesy pro řízený start projektů, řízení

managementu

dodávky a postupu a také procesy pro strategické

• možný kariérní postup

rozhodování

PRINCE2 využijete na pozicích

7 témat

• manažeři zodpovědní za realizaci

• témata přináší nezbytné znalosti pro efektivní

strategických cílů

projektový management

• junior i senior projektový manažer

• jak řídit rizika, otevřené body a změny, jak plánovat a

• prakticky jakýkoliv člen projektového týmu, včetně
zadavatele

řídit kvalitu, jak nastavit role a odpovědnosti, jak napsat
business case projektu, jak kontrolovat progres

• konzultanti, kteří zavádějí metodiku

Jaké PRINCE2 kurzy mohu absolvovat?
PRINCE2
Intro
• 0,5 dne
• bez certifikační
zkoušky
• úvod do PRINCE2

PRINCE2
Foundation

PRINCE2
Practitioner

• 3 dny
• vč. certifikační
zkoušky
• akreditovaný
kurz
• absolvování
PRINCE Intro je
výhodou ale
ne podmínkou

• 2 dny
• vč. certifikační
zkoušky v termínu
dle uchazeče
• akreditovaný kurz
• podmínkou je
PRINCE2
Foundation
certifikace

EN

• účastník kurzu dostává předem PDF brožuru „Než začne
kurz“, kterou si může před kurzem přečíst a projít si tak
základní informace o PRINCE2 procesech, tématech a
principech
• lze se účastnit PRINCE2 Introduction kurzu, jehož cílem
je seznámit účastníky se strukturou PRINCE2 a s přístupem k řízení projektů

Zvolte si kurz dle jazyka
CZ

Mohu se nějak připravit předem?

• české podklady, výklad, terminologie
i zkouška
• anglické podklady, výklad, terminologie
i zkouška

Vyberte si termín a místo
• vyberte si na našich stránkách místo, jazyk a termín
• objednat kurz si můžete pomocí e-shopu, e-mailem
nebo osobně

Je nutná nějaká příprava před kurzem?
• ne nutně, kurz se dá zvládnout bez předchozí přípravy
pokud se účastník plně věnuje kurzu a domácí přípravě
resp. rekapitulaci první a druhý večer

Jsou nutné nějaké předpoklady?
• ne, pro kurz PRINCE2 Foundation nejsou žádné
předpoklady nebo podmínky
• rovněž není potřeba prokazovat dosavadní praxi a kurz
je tedy vhodný i pro absolventy nebo pro ty, kteří
v oblasti projektového řízení začínají

Jak a kdy probíhá zkouška?
• zkouška probíhá 3. den výuky odpoledne
• každá otázka má 4 možnosti a z toho jedna je správná
• odpovědi se zaznamenávají do formuláře

Certifikace
• Certificate of Attendance vydaný od mezinárodního
ATO (Accredited Training Organisation) TAYLLORCOX

Úspěšnost
• kandidáti našich kurzů z 98% úspěšně absolvují
certifikaci a navíc dosahují nadprůměrného score - řadí
se tak do TOP 10% nejúspěšnějších ATO Axelos

deklaruje úspěšné absolvování oficiálního kurzu,
vedeného akreditovaným trenérem z licencovaných
materiálů
• Axelos / PeopleCert je certifikát nostrifikovaný přímo

(Accredited Training Organization)

vlasníkem metodiky. Získáte navíc možnost registrovat
se do mezinárodní databáze a přístup k základním

TAYLLORCOX s.r.o.
Na Florenci 1055/35 , 110 00 Praha 1, Staré město
TEL 800 11 00 11 (Po – Pá: 09.00 – 17.00)
EMAIL obchod@tayllorcox.com WEB www.tx.cz

šablonám. Tento certifikát může být vyžadován
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ve výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách

