
Postup pro sestavování logického rámce projektu 
 
1. Cíl projektu (vyšší, globální): PROČ? 
 Jaký je důvod k realizaci projektu? 
 O co v konečném důsledku usilujeme?  
 Jaké jsou naše cíle ve vazbě na strategii organizace, poslání apod. 
 Čeho dosáhneme, když naplníme účel projektu? 
 Stanovte cíle v ohledem na výše uvedené. 
Pozn.: Je obtížné uvědomit si a vyjádřit skutečný cíl, proto se někdy stanovuje až jako 4. 
krok, po stanovení účelu, výstupů a činností. 

 
2. Účel projektu: 
 PROČ?: Existují konkrétní problémy (důvody), kvůli kterým je potřeba provést 

projekt? – Sepište je. Má vazbu na stávající stav. 
 Stanovte změnu, které chcete dosáhnout projektem (1 projekt = 1 změna). Má vazbu 

na budoucí stav. 
 Změna by měla řešit výše uvedené problémy. 
 Za změnu (globální cíl) nemá projektový tým přímou zodpovědnost, ale dodáním 

výstupů projektu usiluje o její naplnění. 
 
3. Výstupy projektu: 
 CO?: Co musíme udělat, jaké výstupy musíme dodat, aby bylo dosaženo výše 

stanoveného účelu? 
 Za dosažení výstupů nese projektový tým přímou odpovědnost. 

 
4. Činnosti projektu: 
 Jak?: Pro každý výstup stanovte hlavní skupiny činností, které povedou k jejich 

dosažení 
 
5. Ověření správnosti a úplnosti popisu 
 Když provedeme činnosti a budou splněny předpoklady, dosáhneme uvedených 

výstupů? 
 Když dodáme výstupy a budou splněny předpoklady, naplníme účel projektu? 
 Když naplníme účel projektu a budou splněny předpoklady, podpoří projekt uvedený 

vyšší cíl? 
 
6. Objektivně měřitelné ukazatele  
 Zásada: Řídit mohu pouze to, co mohu měřit. 
 Jak poznáme, že jsme dosáhli daného cíle, účelu, výstupu, činnosti? 
 Pravidlo pro počet ukazatelů: Tak moc, jak je nutné, tak málo jak je možné. 
 Každý ukazatel: obsahuje informace o očekávaném  množství, jakosti a čase, ve 

kterém naplnění cíle, účelu a výstupů očekáváme 
 Na úrovni činností uvádíme: 

– Souhrnný přehled rozpočtu 
– Možnosti krytí uvedených nákladů 

 
7. Prostředky ověření  
 Ke každému objektivně měřitelnému kazateli stanovte zdroj údajů potřebných pro 

jejich ověření 
 



8. Vnější předpoklady 
 Napište podmínky, nebo předpoklady, na kterých závisí úspěšnost projektu, která však 

nemůžeme nebo nechceme v dané projektu ovlivňovat 
 Stanovují se odspoda nahoru (činnosti, výstupy, účel) 
 Předpoklady pro činnosti se stanovují buď úplně zvlášť nebo jako samostatné pole 

tabulky (viz níže). 
9. Ověření správnosti a úplnosti definice zadání p.  
 Kladení otázek. Ověření logické správnosti čtením odspodu (pravý dolní roh matice). 
 Když budou splněny uvedené předpoklady pro činnosti, podaří se tyto činnosti 

vykonat? 
 Když provedeme uvedené činnosti a budou splněny předpoklady, dosáhneme 

uvedených výstupů? 
 Když naplníme účel projektu a budou splněny uvedené předpoklady, podpoří projekt 

uvedený vyšší cíl? 

 
Kontrolní otázky: 
Při sestavování jakéhokoliv projektu je dobré si prověřit správnost úvah níže uvedenými 
kontrolními otázkami a výroky: 
 
 Je cíl jednoznačně určen? 
 Navazuje cíl na vyšší globální, strategické cíle organizace? 
 Má projekt jenom jeden hlavní účel? 
 Účel není jenom rozdílným vyjádřením výstupů. 



 Je účel jednoznačně stanoven? 
 Je vztah mezi cílem a účelem projektu logickým vztahem příčiny a důsledku? 
 Jsou jednoznačně stanoveny výstupy? 
 Je dosažení všech výstupů nezbytné pro dosažení účelu projektu? 
 Je z formulace výstupů zřejmé, jakých výsledků má být dosaženo? 
 Určují činnosti postup pro dosažení výsledků? 
 Nejsou vynechány důležité kroky? 
 Předpoklady na úrovni činností nezahrnují žádné z předpokladů, které musejí 

předcházet zahájení činností. 
 Výstupy a předpoklady na jejich úrovni vyjadřují nutné a postačující podmínky pro 

splnění účelu. 
 Účel a předpoklady na jeho úrovni vyjadřuje kritické podmínky pro dosažení cíle. 
 Vztah mezi výstupy a účelem je reálný. 
 Je vertikální logika mezi činnostmi, výstupy, účelem a cílem reálná jako celek? 
 Jsou ukazatele na úrovni účelu nezávislé na výstupech? Tzn. nejsou souhrnem 

výstupů, ale ověřují naplnění účelu. 
 Vypovídají ukazatele účelu o tom, co je důležité? 
 Jsou ukazatele účelu cílené? Je stanoveno množství, jakost a čas? 
 Jsou ukazatele na úrovni cíle objektivně měřitelné z hlediska množství, jakosti a času? 
 Stanovují výstupy na úrovni činností zdroje a náklady požadované k naplnění účelu? 
 Ve sloupci prostředků ověření je stanoveno, kde nalezneme informace potřebné pro 

ověření každého ukazatele? 
 Ze způsobu stanovení výstupů je zřejmé rozdělení odpovědnosti? 
 Z navrženého logického rámce je zřejmé, podle čeho bude projekt hodnocen? 
 Ukazatele účelu vypovídají o dopadu projektu, který musí být předem odsouhlasen? 
 Součástí výstupů je i popis způsobu řízení projektu? 

 
 
 
 
 


