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1. metoda SMART pro stanovení cílů

• Specific, simple – dostatečně konkrétní, jednoduchý
• Co, kdo, kdy, kde?

• Measurable, meaningful – měřitelný, smysluplný
• (Za/o) kolik? Jak zjistím, že je hotovo?

• Attainable, acceptable – dosažitelný, akceptovatelný
• Jak může být cíl splněn?

• Realistic, reasonable – dosažitelný s danými zdroji, rozumný
• Stojí to za to? Je na něj pravý čas? Vyhovuje našim potřebám?

• Timelined, timed – časově omezený, načasovaný
• Kdy? Co můžu udělat teď, za 6 dnů či týdnů?

• pravidla napomáhající definovat smysluplný cíl
• již ve fázi iniciace projektu

• Ethical, excitable, enjoyable
• Rewarded, Recordable
• Satisfactory



2. SWOT analýza
• popisuje (výchozí) situaci
• napomáhá k přesné specifikaci cílů

SWOT tabulka Pomocné Škodlivé

Vnitřní původ
Strengths

silné stránky

Weaknesses

slabé stránky

Vnější původ
Opportunities

příležitosti

Threats

Hrozby



• SWOT analýza 
města Kosmonosy



Cíl projektu
(obecný, nadřazený cíl, 
možno určit i na konci)

Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele Prostředky 

ověření Vnější 
předpoklady

Účel projektu
(dílčí, specifický cíl, proč 
to děláme)

Výstupy projektu
(co má být vytvořeno; ke 
každému cíli 2-4 výstupy)

Činnosti
(jaké činnosti a jak to 
provést; ke každému 
výstupu 2-4 skupiny 
činností)

Rozpočet, 
zdroje

3. logický rámec

Předběžné 
podmínkyčtení logického rámce

jsou-li splněny, můžeme začít

za 
předpokladu, 
že

vedou ke splnění



4. záměr projektu
Obsah záměru projektu:

• Účel a cíl – proč to chceme dělat
• Předpoklady – z čeho vycházíme
• Výstupy – kam směřujeme
• Požadavky – co k tomu potřebujeme
• Hranice, omezení – kam ne, co už ne
• Kritéria výstupů – jaké to bude 
• Organizační struktura projektu
• Rizika projektu
• Časový plán a hlavní milníky
• Odhad nákladů a limity finančních zdrojů
• Dokumenty specifikující projekt blíž – přílohy 
• Požadavky schválení



Statement of work

• Účel – proč se projekt dělá

• Záměr – co má být uděláno

• Očekávané výstupy – nejen finální, ale i průběžné včetně dokumentace 
a reportů

• Kritéria úspěchu – SMART cíle, termíny, rozpočet aj.

• Osoby, seznam zainteresovaných stran (kdo je kdo v projektu, klíčové 
osoby a jejich vliv)

• Předpoklady, případně výchozí dohody

• Pravidla komunikace – kdo komu, co, jak a kdy sděluje



Vztahy mezi jednotlivými výstupy a dokumenty

SWOT analýza stanovení 
SMART cílů

logický rámec projektu

záměr projektu

Statement of work



5. Bonusový úkol

Na libovolně zvolený projekt vytvořte SWOT analýzu výchozího 
stavu a popište parametry cíle (cílů) dle metody SMART.

Ideálně pak pro projekt, který bude zpracován v rámci 
seminární práce.

Termín odevzdání: 17. 10. 2012 v 17.00 h.


