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E D I T O R I A L M a r t i n  H á k

Ani třetí číslo časopisu v tomto roce není 
prosté tématu covid-19. Známou melodii 
ale tentokrát přelaďujeme z mol do dur. 
Plánuje se těžko, pravda, naštěstí se 
opíráme o kolegy, na které je spoleh za 
všech okolností, a tak si můžete přečíst 
skvělý článek Radka Řičánka o transakční 
analýze se spoustou cenných informací, 
které budou platit vždy. Totéž by se dalo 
říci o příspěvku Igora Luhana, který radí, 
jak na CV. Tomu doba navíc přidává na 
aktuálnosti, protože novou práci teď 
musí nebo chce najít hodně z nás.

Nad to máme v komoře spoustu těch, co 
mají krizi jen za jiné slovo pro příležitost. 
Lenka Pincot například navázala 
skvělé kontakty mezi komorami napříč 
kontinenty. Jako jeden z prvních plodů této 
spolupráce přinášíme zevrubný pohled 
na rozhodující dovednosti projektového 
manažera v době pocovidové. Kromě 
toho se můžeme v přímém přenosu učit, 
jak se budují komunity a jak jim nejlépe 
sloužit od kapacit, jako je Priya Patra.

Rubrika, která letos naopak nedopadá 
vůbec dobře, je „V příštím čísle…“ V letním 
speciálu jsme ji celkem pochopitelně 
vůbec neuvedli a se značně menší měrou 
záměrnosti ji neuvádíme ani nyní. Ne že 
bych si myslel, nakolik je pro vás důležitá, 
ale bohužel s ní ztrácím jeden z mála 
účinných bičů na často prokrastinující 
dobrovolné přispěvatele. (Všechna 
čest Mateji Masárovi, který pro vás má 
druhou část článku o řízení rizik přesně, 
jak slíbil.) Rozhodl jsem se tedy uplést 
si jeden takový rovnou v úvodníku, vím 
dobře, že nejvíc právě na sebe…

Chtěl jsem vám ukázat obrázek z kick-
off meetingu Innovation roadshow, 
což je série setkání inovátorů z různých 
společností organizovaná pod hlavičkou 
sítě Red Button. Mám k tomu hned 
několik důvodů:

Jsou na ní jen pozitivně naladěné tváře. 
Byl jsem u toho a nevěřím, že takové 
energie lze docílit v online formátu. 

Carpe diem

https://www.linkedin.com/in/priyapatra/
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Myslím si, že příležitosti pro takovou událost se 
musí maximálně využít, vždyť každá se může 
stát na nepříjemně dlouhou dobu poslední.

Red Button je výborně fungující síť zajímavých 
lidí a komunita. Její součástí je i nejeden člen 
PMI. Ján Uriga například bude mít v rámci 
roadshow už 1. října přednášku, kde bude 
vyvracet tzv. inovační mýty. Pokud nám 
indická cesta přijde příliš vzdálená, dobrý 
příklad máme takřka pod nosem.

A konečně se mi líbí ten decentralizovaný 
a dobrovolný princip roadshow, kdy každý 
účastník uspořádá jednu akci, kde předvede, 
co dokáže a s čím umí poradit, takže všichni 
mají tolik poradců a tolik přednášek, kolik je 
aktivních účastníků dohromady. Myslím, že 
bychom mohli připravit něco podobného pro 
vás. Jak by se vám to líbilo? Jestli se chcete 
účastnit hned od začátku, napište mi!

martin.hak@pmi.cz

http://www.linkedin.com/in/januriga/
mailto:martin.hak%40pmi.cz%0D?subject=programme%20and%20project%20portfolio%20roadshow
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T E C H N I K Y  A  N Á S T R O J E

Key Project Management 
skills in the Covid-19 era 
and beyond

Year 2020 is indisputably disrupted by the global pandemic of Covid-19.  COVID-19 impacted 
every aspect of the way we live and work. Massive lockdowns that were happening all around 
the globe forced companies to be disrupted digitally, speed up development of digital 
competencies, change business-driven priorities and re-focus resources on activities that 
were responding to sudden changes of customer behavior. 

L e n k a  P i n c o t
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Project Management profession is no 
exception being heavily influenced by the 
pandemic. While some projects were put on 
hold, other initiatives had to be accelerated 
with many team members became dispersed 
over home offices and needed to relying on 
online collaboration tools only.

PMI Chapter exchange initiative: 
Panel discussion with PM experts

As Helen Keller said: “Alone we can do so little, 
together we can do so much!”
 
We PMI Mumbai chapter and PMI Czech 
Republic chapter joined hands to initiate a 
“PMI Chapter exchange Program”. A program 
to improve collaboration in the era of social 
distancing and take our virtual connections to 
next level of networking and sharing.

The pandemic has been a tipping point for 
changes in many aspects of life. Some impacts 
are visible and many economic and way-of-
work related impacts are yet to come . It is hard 
to predict what significant role will they play 
in future of project management profession. 
Amid the pandemic and the urging need for 
getting closer despite geographical distances, 
we organized event as part of the of our PMI 
Chapter exchange initiative.  

We welcomed expert panelists from the both 
countries to discuss on the burning question  
“What are the key skills of project management 
in the Covid-19 era and beyond?“
And there it was, an engaged audience of 
112, swiftly reacting to the spoken expert’s 
comments  asking follow-up questions on chat 
the one hour discussion  flew away in a blink 
of an eye.

Chapter Exchange Program 
Key Elements
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We deliberated on urgency to adopt new tools 
and methods, ways of working amidst the   fear 
of losing jobs because of the new economic 
challenges.

Key skills in and after covid-19 era

It was not a surprise that as key skills for 
project managers during the crises were 
named adaptability, listening, communication 
and soft skills. But all these skills were put in 
different perspective when we realized how 
much of usual ways of interacting became 
suddenly limited. 

Staying productive with teams on online 
meetings require strong facilitation skills, 
empathy and ability to keep people motivated 
while they are handling all the pressure of the 
new and unknown. Project managers need to 
understand situations of their team members 
and provide support and leadership. 

Online collaboration tools are here to stay

Online collaboration tools will be permanent, 
process digitalization will be accelerated and 
teams may never look back to the old ways 
of working. Emails are being replaced by 
more interactive and faster communication 
channels, such as social media and instant 
messaging apps. 

But moving to online collaboration is not only 

demand on learning new skills, especially 
for those teams who used to work face-to-
face only, it is also opportunity to adopt and 
connect with distributed teams. It also means 
we have access to a large pool of global talent.

Urgency to adopt agile practices

Another area of adoption of new ways of 
working is coming from incorporating of 
agile practices in daily project management. 
Daily timeboxing, 15 minutes standups, more 
often customer demonstration of partial 
deliverables, all of these were named during 
the panel discussion.
 
Agility is not taking the space only in day to 
day interactions, we also see shift to agile 
portfolio management rather than deciding 
on larger projects. Reasons for this change are 
based on the stronger need for faster reaction 
and focus on the costs. Projects will operate in 
fix budget and time while scope will be subject 
of fast response to customer needs.

Need for plan B and C in the midst of 
slowing economies

The future is about skills, not about the 
particular job. There will be uncertainty and 
challenges all the time and it is important 
more than ever to be aware of value we are 
adding. It does matter how do we use our skills 
and knowledge.
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Project management profession requires 
multiple skills along with business and 
technical knowledge. To deal with the 
uncertainty of the slowing of economies, we 
will need to revise our competency portfolio 
and our individual education plan to to plan B 
and C to make ourselves future fit. With such 
plan in place, there are many better things 
ahead of us than what we leave behind in this 
pandemic.

Expert Speak

Michal Jauker:
„Moving to online is opportunity to adopt and 
connect with colleagues not working in the 
same location.” 

Petr Janiš:
“Project management job market will be more 
competitive, so you need to stand out of the 
crowd to stay in.”

Chintan Oza:
“There will always be some threat for the 
profession, to thrive we need to add value to 

the job, refresh augment our skills. This self 
enhancement should be time boxed effort”

Satish Mittal:
It all depends on mental models, how you 
approach the situation begins with yourself.

Life-long need for continuous learning 
and personal agility

As we are all adjusting to the new normal, there 
is one more lesson that we as professionals 
should take from the covid-19 pandemic- the 
continuous learning, ability  to adapt rapidly 
and maximize value for our customers despite 
changing business priorities. In other words, 
we need to develop our personal agility. 
Networking, sharing experience within or 
outside PMI community and having open 
mindset is one of the ways how to get there.

For more information about the chapter 
exchange program, please contact Priya Patra, 
Vice President Outreach PMI Mumbai or 
Lenka Pincot, Vice President for Programs at 
PMI Czech Republic.

mailto:priya.patra%40gmail.com?subject=chapter%20exchange%20program
mailto:lenka.pincot%40pmi.cz?subject=chapter%20exchange%20program
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Jak na komunikaci 
s pomocí psychologické 
teorie transakční analýzy

Nejen projektoví manažeři se mnohdy setkávají s obtížnými situacemi, ve 

kterých komunikace buď vyloženě zadrhává, nebo styl jejího vedení způsobuje 

problematické situace. Přestože důležitými vlastnostmi pro zvládnutí situace 

zůstává zejména vyzrálost charakteru, humor a nadhled (obecně “Leadership 

skills” z talentového trojúhelníku PMI), také hloubka pochopení příčin problému 

a vybavenost účinnými nástroji značně zvyšují šanci na úspěch.

T E C H N I K Y  A  N Á S T R O J E  R a d e k  Ř i č á n e k
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Důležitost samotné komunikace 
v projektovém řízení není třeba zdůrazňovat, 
její klíčový význam je artikulován prakticky na 
každé společné akci a přednášce.

Pokusíme se tedy proniknout hlouběji a 
nahlédnout blíže ke vzniku základních 
předpokladů, které vstupují do mezilidské 
komunikace. Z komunikačního modelu 
PMBOK pro komunikaci napříč kulturami 
(viz schéma) vyplývá řada nástrah, na které je 
potřeba pamatovat. Situace je nicméně ještě 
složitější, protože do dynamiky komunikace 
vstupují také psychologické předpoklady a 
stavy “uvnitř” osob ve schématu (Sender a 
Receiver). Ke zmapování situace nám dobře 
poslouží koncepty velice rozšířené a oblíbené 
psychologické teorie transakční analýzy.

Poznámka: Teorii transakční analýzy (TA) 
mohou oficiálně vykládat pouze certifikovaní 
transakční analytici. Zde pouze volně 
využíváme poznatky teorie pro potřeby 
projektového řízení.

Rodič, dospělý a dítě vstupují 
do komunikace
K uchopení dynamiky komunikace slouží 
tři základní  tzv. ego stavy - rodič, dospělý a 
dítě. Lépe si je zapamatujeme ve struktuře tzv. 
“sněhuláka.”



12

Ve všech těchto stavech se může nacházet 
jakákoliv osoba, vstupující do komunikace. 
K rozpoznání aktuálního stavu nám poslouží 
například postoj, výraz obličeje, gestikulace, 
tón hlasu. A samozřejmě také obsah sdělení a 
použitý slovník. Transakce mezi lidmi během, 
komunikace může vypadat např. takto (grafika 
z příručky policie USA): 

Řidič: Už mě zase kontrolujete?!
Policista: Pane řidiči, prosím, předložte 
doklady.

Důsledkem tzv. křížových transakcí 
(znázorněné protnutím šipek, stejně jako 
u našeho příkladu) je ukončení rozhovoru 
nebo silná reakce až konflikt. Zhodnoťte 
sami - představte si, jak se zde může dále 
komunikace vyvíjet, zvlášť v případě, kdy není 
pravděpodobně možné komunikaci přerušit.

Kdekoliv, tedy i při realizaci projektů, dochází 
k podobným situacím. Svůj vliv má také vztah 
nadřízený - podřízený a další podmínky, jako 
je např. zvolená denní doba. Když si tyto efekty 
budeme uvědomovat, můžeme se naučit 
působit preventivně a také účinně usměrňovat 
konfliktní potenciál komunikace.

Vhodností teorie pro její jednoduchost a 
schopnost vysvětlit si všimly mj. policejní 
sbory po celém světě. Ještě před nedávnou 
dobou byla výuka s pomocí teorie TA 
součástí základní odborné přípravy každého 
příslušníka Policie ČR. 

Slovinská policejní akademie dokonce vyvinula 
nástroje TA do podoby tzv. komunikačního 
aikida, které učí policisty účinně usměrňovat 
komunikaci směrem k přímému, věcnému 
hovoru a ke snížení pravděpodobnosti 
konfliktu. A to právě na základě pochopení 
dynamiky ego-stavů a transakcí. Principem 
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je nejprve přirozená komunikace formou tzv. 
doplňkové transakce (např. rodič-rodič a zpět, 
rodič-dítě a zpět ...) a následné přenesení 
komunikace do věcné, bezproblémové 
výměny informací - tedy do komunikace mezi 
dospělými ego stavy.

V podobných situacích, jako jsou policisté 
při výkonu povolání, se přitom mohou ocitat 
například i projektoví manažeři. A proto 
považujeme za účelné se podobnými poznatky 
a nástroji inspirovat.

Na akci PMI.cz 27. 11. 2020 v Brně jsme 
si pak naživo vyzkoušeli, jak se můžeme 
jednoduchou hrou ve skupině lidí navzájem 
“nakazit” a dostat se společně do stavu 
přirozeného, hrajícího si dítěte. No a není přece 
nic lepšího, než přirození a bavící se pracovníci 
- kreativní, angažovaní, plní energie, zábavy ... 
a nevnímající námahu z práce!

Já jsem OK - ty jsi OK

Dalším užitečným konceptem TA jsou tzv. 
OK-postoje. Zjednodušeně představují 
zejména víru v sebe, ve vlastní schopnosti, 
samostatné myšlení atd. To stejné pak u 
ostatních. Mohou mít dvě hodnoty +/-  = já 
buď jsem OK/nejsem OK. V  rámci kategorií 
vnímáme sebe, ale vnímáme tak i ostatní - ty 
jsi/nejsi OK, nebo oni jsou/nejsou OK. Pod 
oni si představme další skupiny, např. vedení, 
projektoví manažeři ...

Pro každého člověka je dle teorie typická a pevně 
zažitá jedna ze základních pozic a ovlivňuje 
jeho prožívání, myšlení a chování. Je proto 
dobré vnímat jaké OK - stavy mají jednotliví 
lidé v týmu a v jeho okolí. OK-postoje ovlivňují 
např. jaké komunikační a motivační techniky 
budou úspěšné, jak jsou (dlouhodobě) 
pracovníci ochotni spolupracovat s ostatními, 
jak vnímají sebe a své okolí.

Na již zmiňované akci jsme úzce propojili toto 
téma transakční analýzy s vybranou case study 
PMI s názvem Communication between “Us” 
and “Them”. Se znalostí základů transakční 
analýzy jsme si zde dobře uvědomili, že spousta 
problémů na pracovišti může vzniknout právě 
z nastavení OK-postojů.

Jak názorně přibližuje případovka, “můžete si 
myslet, že tyhle věci o vás nejsou pravdivé, ale 
na tom, co si myslíte, skutečně nezáleží!”
Skvělý koncept pak přináší ve své knize Muriel 
Jamesová. která říká “buďte OK-boss” (bosse 
zde nevnímáme v negativním smyslu). Mj.:
• Sebe i všechny ostatní považuje za 
“v podstatě OK”,
• U těch nesebejistých podporuje rozvoj 
směrem k dosažení jejich plného potenciálu.

Cílem transakční analýzy, resp. jejích 
praktikantů je zdravý rozvoj osobnosti, 
spontánní chování, schopnost navazování 
důvěrných vztahů a vedení jasné, 
nemanipulativní komunikace. Její cíle se tak 
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velmi blízce potkávají s etickým kodexem 
PMI (upřímnost, odpovědnost, respekt a 
férovost), mají blízko k oblíbeným přístupům 
jako je asertivita nebo čtyři dohody. Přínos 
TA zvyšuje fakt, že její učení rozvíjí řada 
následovníků směrem k praktickému použití. 
Např. v poradenství, pro potřeby organizací a 
leadershipu.
Mezi další velice podnětné a využitelné 
koncepty TA patří:
• Skryté transakce, manipulace
• (Psychologické) Hry
• Scénářová analýza
(podr. nad rámec příspěvku).

Komunikujeme s TA - tipy
Při přizpůsobení se prostředí a organizaci tak 
doporučujeme:
• Aktivně vytvářejte vhodné podmínky 
komunikaci - důležité je již očekávání a 
prostředí.

• Komunikujte otevřeně, transparentně 
a věcně.
• Naslouchejte, buďte empatičtí a 
přizpůsobujte se. Úspěšná komunikace není 
(zatím) pro roboty.
• Respektujte odlišné nastavení 
jednotlivců a skupin při vedení komunikace, 
ale provádějte také vědomé a férové akce 
k usměrnění a snížení konfliktnosti.
• Často může pomoci vést komunikaci 
z dospělého ego stavu, být asertivní. 
Jindy pomůže vcítění se do “přirozeného”, 
doplňkového ego stavu, ze kterého je obvykle 
očekávána odpověď. Nebo také použijte 
obyčejné ticho.
• Snažte se jako PM pochopit základní 
principy na pozadí komunikace a adoptovat 
účinné techniky.
• Nedopouštějte se při tom však 
kontraproduktivního “psychologizování.”
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CV a jak na něj

CV se často zmiňuje jako zdroj informací o pracovníkovi. Je to ale tak? Budu-li 

parafrázovat Felixe Holzmana, uvádí se do CV fakta nebo to, co se skutečně stalo? 

Jaká je role CV v dnešní době, kdy na jednu pozici PM se hlásí i stovka uchazečů? 

Dovolím si krátkou úvahu, inspirovanou nedávnou zkušeností.

Ž I V O T  P M I g o r  L u h a n
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Vzhledem k množství CV, která musí 
pracovník oddělení lidských zdrojů projít, 
může každému CV věnovat sotva minutu. 
Přitom tento člověk je většinou prvním 
filtrem, který rozhoduje, zda se dané CV 
posune dál ke kompetentnějším lidem, 
nebo spadne pod stůl. Navíc tento člověk 
většinou o projektovém řízení neví zhola nic. 
Takže i kdyby uchazeč perfektně pasoval na 
danou pozici, má-li spatně vypracované CV, 
nedostane se vůbec k tomu, aby své znalosti a 
zkušenosti mohl prezentovat. Proto je potřeba 
CV zpracovat ne jako autobiografii, ale trochu 
jako marketingový dokument.

Je třeba prioritizovat informace v CV, a to 
očima příjemce informace, tedy pracovníka 
HR v určitém podniku. To nejdůležitější 
by mělo zahrnovat konkrétní zkušenosti a 
schopnosti, které jsou poptávány v inzerátu. 
Neměly by zde být vágní formulace, nelze totiž 
vyloučit, že první filtr pouze jednoduše hledá 
v CV určitá klíčová slova a pokud je nenalezne, 
s daným CV končí. A vám jde právě o to se přes 
tohoto „dveřníka“ propasírovat k někomu, kdo 
je kompetentní a dokáže vás opravdu posoudit.
To byl obvyklý první filtr. Často po něm 
následuje ještě druhý filtr, kdy nad zúženou 
množinou CV se již trochu uvažuje – ať již 
to dělá opět neznalý pracovník HR, nebo už 
znalý budoucí vedoucí oddělení. Každopádně 
v tuto chvíli má pohromadě několik CV, 
z nichž obvykle vybírá už jen nízké jednotky 
potenciálních uchazečů. A tady přichází ke 
slovu výsledky. Je třeba ukázat konkrétní 
přínosy, jichž jste dosáhli – úspory, zabránění 
problémům, apod. A jak jste toho dosáhli. 
Jakkoliv pro PM je obtížné sumarizovat, jak 
dosáhli komplexních výsledků v pěti až sedmi 
odrážkách, je možné si vybrat i jen jeden 
projekt blízký poptávané pozici a ilustrovat to 
na něm – od počátku až po přínosy dosažené 
nad rámec očekávání. Jde o schopnost zajistit 
dobré odhady, poskytovat kvalitní reporty, 
získat a vyvažovat zdroje, plánovat a plán 
dodržet. Nezapomenout uvést kolik lidí a 
jaký rozpočet se k tomu vázal, i když to není 
nejdůležitější. Mimochodem, pokud v některé 
oblasti silný nejste a neradi ji děláte, tak ji do 
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CV neuvádějte – předpokládá se, že rádi děláte 
to, v čem jste dobří a co je v CV uvedeno. Tyto 
principy platí jak pro seniorní PM, tak i pro 
začátečníky. Rozdíl je až v tom, že u juniorních 
pozic se víc očekává také znalost předmětu 
projektu (aplikačních specifik), zatímco u 
seniorních jde o schopnost činit správná 
strategická rozhodnutí.

Zásada projektové komunikace je v tom, 
že informace musí vycházet ze slovníku a 
očekávání příjemce informace, musí se mu 
přizpůsobit. V případě CV to pochopitelně 
platí také, zvlášť pokud jde o zájem o práci u 
zahraniční firmy. V každé kultuře jsou určitá 
očekávání od formálního uspořádání CV a 
informací v něm obsažených. Také je vhodné 
zdůraznit zkušenosti, které mají k dané zemi 
vztah či informace ukazující pochopení pro 
očekávané chování nebo zvyklosti. Je dobré 
zdůraznit adaptabilitu a citlivost a otevřenou 
mysl, které jsou pro změnu kultury důležité.

Uveďme si na závěr pár konkrétních rad, jak se 
vyvarovat potenciálním chybám:
• Jak již bylo uvedeno, CV není životopis, 
nemusí tam být uveden každý detail. Naopak 
chápejme ho jako marketingovou informaci, 
tedy uveďme to, co příjemce očekává, ale na 
konkrétních příkladech z praxe.
• Vzdělání a certifikace uvádějte až na 
konec, není nejdůležitější. Na začátku CV jej 
můžete naznačit použitím získaných titulů 
(např. PMP) u jména. A jakou jste absolvovali 
základní školu je zcela irelevantní.

• Nepoužívejte první osobu („udělal 
jsem“, „dosáhl jsem“). Působí to jak od 
Cimrmana.
• Protože CV není životopis, nemusí 
být chronologický. Doporučuji v odrážkách 
uvést čeho bylo dosaženo, počty členů týmu, 
velikosti projektů a další důležité metriky. A 
nezapomeňte na to, co je napsáno výše – tedy 
v čem byla překonána očekávání.
• CV nemusí být vyčerpávající. 
Neuvádějte projekty, které jsou z hlediska 
příjemce informace nezajímavé, jakkoliv jste 
na nich strávili část života. Stačí je uvést pod 
nějakou společnou metrikou – nebo je úplně 
vypustit.
• Nepoužívejte nestandardní fonty, 
pokud své CV posíláte elektronicky. I když je 
to PDF, font se nemusí správně přenést a CV 
může být špatně čitelné.
• Dobře strukturované CV ukazuje na 
uchazeče, který má své věci „srovnané v hlavě“.
• CV které míří přímo na požadavky 
potenciálního zaměstnavatele ukazuje na 
uchazeče, který se umí vcítit do partnera a umí 
věnovat čas tomu se na něj připravit.
• Krátké CV (maximálně 2 stránky!) 
ukazuje na to, že uchazeč umí prioritizovat 
a nemá problém s tím vybrat z informací ty 
důležité.

Tak věřme, že avizovaná krize bude mírná a 
uvedené zásady nebudete potřebovat proto, 
abyste „něco našli z nouze“, ale abyste si našli 
své místo snů. Hodně úspěchů při hledání!
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Project risk
Management in
Modern and Contemporary 
Business Environment
        part II

The article follows up on its first part in the previous issue of this periodical. 
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Contemporary state of Project Risk 
Management in the world
Global research was carried out in 2019, with 
a representative sample of 1225 respondents - 
project managers, in 56 countries in Europe, 
Africa, Asia & Australia, and America.  Of the 
total of 1225 project managers, 14.2% were 
project managers working in an enterprise 
that employs 50-100 employees, 42.6% 100-250 
employees, 20.7% 250-500 employees, 4.4% 
more than 500 employees and 0.8% less than 
10 employees. In terms of project managers, 
78.4% were project managers working in 
manufacturing, 5.9% in IT services, 5.7% in 
agriculture and 4.0% in public ser-vices. In 

terms of the most commonly implemented 
type of projects, 88.3% of project managers 
were implementing short-term projects (with 
a budget of up to € 40,000 and a duration of 
up to 1 year), 5.5% of medium-term projects 
(with a budget of up to € 250.000) duration of 
1-5 years) and 6.2% long-term projects. From 
a representative sample perspective, project 
managers were selected to manage short-term 
production projects. The statistical sample 
consisted of 7 320 numeric characters and 
38 878 word characters, which were further 
analyzed. Concerning the defined research 
area, the research sample consisted of 709 
project managers worldwide.
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From the point of view of project risk 
management in more than 12% of enterprises, 
in which project managers work, top 
management creates a proactive approach 
to project risk management (PRM). In these 
enterprises, according to project managers, 
project risk management is at a very good 
level. Only 10% of top management requires 
risk reports and more than 8% of enterprises 
in which project managers work regularly, 
review top management key risks Only 7.5% 
of top management assessing project risks. In 
more than 49.24%, the top management do 
not care about project risk management.

Project management tools are often applied 
by up to 50% of project managers in project 
risk management process. Less often, 61% of 
project managers apply planning tools and 
only 39% of project managers apply budgeting 
tools in the project risk management process. 
From the point of view of risk analysis, project 
managers often apply the tools of qualitative 
risk analysis (31%), on the contrary, up to 29% 
of project managers do not apply quantitative 
tools of risk analysis in the process of project 
risk management.

From the point of view of the methodologies 
which project managers most often apply in 
the process of project risk management the 
most use their own methodology, which is 
used by 31.77% of project managers. Their 
own methodology provides them with enough 
space to adapt the project management 
process according to the nature, goal and 
requirements of the project itself. The second 
most frequently applied methodology in the 
process of short-term project management 
is the methodology based on the PMBOK® 
standard, which is applied in the process of 
short-term project management by almost 
20.77% of project managers. PMBOK® provides 
project managers with sufficient space for 
both modification and sufficient theoretical 
background, which are necessary for the 
successful implementation of the project. The 
third most frequently applied methodology is 
the methodology based on ISO, EN and JEDEC 
standards, which is used by almost 15.29% of 
project managers.
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Contemporary state of Project Risk 
Management in theV4 countries

Project managers, who manage project risks 
use the most standards based on Standard 
ISO 31000:2018 in Slovakia. This standard 
assists project managers assess risk in project 
strategy, achieving project objectives, making 
informed project decision and improvement 
project management. Standards-based 
on PMBOK use 37% of project managers 
in process of project risk management in 
Slovakia. PMBOK assist project managers in 
plan risk management identify risks; perform 
qualitative and quantitative risks, plan risk 
responses and control risks. Standard ISO 
21500:2012 use only 20% of project managers 

in Slovakia. Project managers, who manage 
project risks in enterprises in Poland and Czech, 
use the most some project risks methodology 
and standards, like project managers, who 
manage the project in Slovakia. Standards-
based on PMBOK methodology and ISO 
31000:2018 is the most used in Czech and 
Poland.Project managers, who manage project 
risks in Hungary, use the most other standards 
in process of project risk management. It may 
be entrepreneur standards, and methodology, 
or standards, based on others project risk 
management methodologies or approaches. 

The importance of using risk identification 
methods and techniques should not be 
underestimated in project risk managers. If 



22

project managers want to identify negative 
and positive risks, they should use methods 
and techniques, which is suit for the project. 
The established trend of risk taxonomies can 
be attributed to the high level of usage Delphi 
diagram, Ishikawa diagram, Documentation 
review, and Brainstorming. The results show 
that 27% of project managers, who manage 
the project in Slovakia the most, identify risks 
using Ishikawa diagram, 25% using other 
methodology (FMEA, Experience, Dynamic 
risk assessment ...) 24% using brainstorming 
and 20% using SWOT analysis.

It is found, that 22% of project managers in 
Poland use Delphi technique and Ishikawa 
diagram for identifying project risks. 
Documentation review use only 14% project 
managers, SWOT analysis 12% project 
managers, Influence diagram 11% project 
managers in Poland. Brainstorming use 
only 6% of project managers in Poland. The 
results show, that 31% of project managers 
identify risks application of Documentation 
review and Influence diagram in Hungary. 
Delphi technique using 29% of project 
managers in Hungary. Brainstorming use 
only 2% of project managers in Hungary for 
risk identification. Project managers use the 
most Ishikawa diagram (43% of them) in 
Czech in process of identifying risks. Delphi 
technique uses 39% of project managers in 
the Czech Republic. Brainstorming use only 
4% of project management in the process 

of risk identified in the project. Project risk 
qualitative methods are very important in 
process of risk assessment. Project managers 
may better understand risks and analysis 
them. Survey results suggest that 49% of 
project managers in Slovakia use Risk data 
quality assessment, 49% of project managers 
use probability and impact matrix and only 4% 
of project managers use Risk urgency analysis 
in Slovakia.

Results of the survey suggest, that 41% of 
project managers use the most Probability 
and impact matrix, 34% of project managers 
use Risk data quality assessment and 24% of 
project managers use Risk urgency analysis 
in Poland. The current state of use qualitative 
risk analysis methods and techniques in 
Hungary is different. The results show, that 
50% of project managers use Risk Data 
quality assessment, 47% of project managers 
use Probability and impact matrix, but only 
4% of project managers use Risk urgency in 
process of risk analysis in Hungary. Probability 
and impact matrix use the most Project 
managers (87%) in the Czech Republic, Risk 
data quality assessment use only 9% of them 
and risk urgency analysis only 4% of project 
managers in Czech. Current trends of project 
risk management assume that it is necessary 
to use quantitative risk analysis methods 
and technique in the project management 
process. Based on current state of project 
risk management in the world, is possible to 
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expect growth of use qualitative risk analysis 
methods and technique by project managers.

Survey results suggest that 45% of project 
managers use Interview, 26% Expert judgment 
and 26% sensitivity analysis of project 
management in Slovakia. Modeling and 
simulation use only 8% of project managers 
in Slovakia. Contrary to our perception, the 
survey results show, that only 3% of project 
managers in Poland use interviewing, 10% 
of them use others (brainstorming), 13% use 
probability distribution, 16 % use sensitivity 
analysis and modeling and simulation, 19% 
use Decision tree analysis and 23% use expert 
judgment. Results in Hungary suggest, that 
26% of project managers use Probability 
distribution and Interviewing and 24% of 
project managers use Decision tree analysis 
and Expert judgment. In the Czech Republic, 
the most of project managers use interviewing 
(77%), Sensitivity analysis and probability 
disturb (5%) and modeling and simulation use 
only 3% of project managers. 

Project managers use some software support 
in Poland like in Slovakia. The most are 
used Microsoft Project and Microsoft Excel 
(35%), and Crystal ball, which use only 6% of 
Project managers. In Hungary are the most 
used software support Microsoft Excel (35%) 
and Microsoft Project (35%), too. @Risk use 
31% of project managers in Hungary. These 
results are very interesting, because of 1 of 3 

project managers don´t use own software, but 
commercial software, which is not supported 
by any methodology or approach. Project 
managers in the Czech Republic use various 
software support in the process of project 
risk management. They use Microsoft Project 
(use 73% of them) the most. Then they use 
Microsoft Excel (14%), @Risk (3%), Crystal 
Ball (3%), Active Risk Manager Risk+ (3%) and 
Criterium Decision Plus (3%). Some project 
managers (under 1%) in the Czech Republic 
use Primavera Risk Analysis, PHA Pro, RiskAid 
and RIS3.

Software tools are necessary to support project 
risk management. Contrary to our perception, 
the survey results show, that 50% of project 
managers in Slovak use as software support 
for project risk management Microsoft Excel, 
28% project managers use Microsoft Project 
and 21% use @Risk. It is possible to say, that 
Microsoft Excel and Microsoft Project are 
the most common use of software support in 
Slovakia. 

Due to the situation and the effect of COVID 
- 19, it is necessary to sufficiently identify the 
supply chain of the project. By appropriate 
identification of the supply chain, it is 
possible to effectively assess and subsequently 
manage project risks (such as delivery delays, 
insufficient quality of delivered products, 
etc.). At the same time, it is necessary to 
identify individual vulnerabilities and choose 
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an appropriate strategy for managing negative 
risks, either by risk transfer or risk reduction.

Assessment of the financial and legal 
consequences that may arise from the effects 
of risks. It is necessary to properly assess the 
losses and consequences that will cause the 
interruption of the supply chain, respectively. 
interruption of work on the project.

Communication and crisis communication 
are prerequisite for managing risks best. 
Effective and regular communication with the 
project team, as well as stakeholders, was able 
to save a project that was destined to fail. Crisis 
communication is necessary to maintain a 
good reputation, but also relationships with 
external partners with whom the company 
cooperates on projects.

The application of new methods, techniques 
and tools in the field of risk management 
in project management brings unexpected 
successes. Project managers who applied 
new methods, techniques and tools of risk 
management during the pandemic (especially 
the technique of scenarios and simulations) 
were able to prepare preventive measures and 
thus save the project appropriately.

Current trends in project management and 
risk management emphasize the need for 
continuous training of managers in several 
areas. Project managers are increasingly 
feeling the pressures of change in the way 
they work and are gradually realizing the need 
to increase their cognitive skills, especially 
in the field of risk management, problems, 
conflicts, critical thinking but also creativity. 
Due to numerous changes from the global 
environment and the growth of its dynamics, 
it is estimated that in the coming years more 
than 75 million current jobs will be lost in the 
world’s 20 most important economies, but at 
the same time more than 133 million new jobs 
will be created. To do this, it will be necessary 
to retrain more than 54% of employees in the 
near future. It is estimated that companies are 
able to cover only 25% of the costs of retraining 
their employees. This creates an increasing 
emphasis and need on cooperation between 
companies and educational institutions, as 
well as on the development of the structure 
and the whole system of lifelong learning 
in the field of project management and risk 
management.
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I N F O R M A C E

Služby PMI budou od 5. 10. 
zahrnovat i DPH

Dle požadavků české legislativy budou faktury vystavené za služby PMI obsahovat od 5.10.2020 
také DPH. Za účelem souladu s českým daňovým systémem proběhla registrace PMI.org jako 
ne rezidenčního plátce DPH (non resident TAX payer company). Znamená to tedy, že i nadále 
budou faktury vystavovány z PMI.org, navíc však budou obsahovat daň z přidané hodnoty. 
Tuto daň je možné odečíst ve vyúčtování DPH stejně, jako by ji fakturoval český subjekt.

Více informací na stránkách PMI, v případě dotazů nás kontaktujte na adrese mail@pmi.cz.

R e d a k c e

http://pmi.cz
mailto:mail%40pmi.cz?subject=DPH

