
Profil vedlejší specializace 
Název  Projektový management 
Typ  Volitelná  doporučený ročník / semestr 2 
Kreditů 30 
Způsob zakončení Státní zkouška z vedlejší specializace 
Předměty vedlejší specializace  
Interkulturní vlivy na projektový management 
Kompetence projektového manažera 
Pokročilé procesy projektového managementu 
Projektová praxe 
Úvod do projektového managementu 
Cíl vedlejší specializace a výsledky 
učení 

 

 
V rámci studia vedlejší specializace se studenti postaví čelem k výzvám současné praxe. Získají znalosti, zkušenosti a 
rozvinou praktické dovednosti v oblasti projektového managementu. Studenti se seznámí s principy a specifiky řízení 
projektů, naučí se používat efektivní postupy a nástroje řízení projektů, budou se orientovat v sociálně psychologických 
aspektech projektové práce vč. interkulturního prostředí, rozvinou své kompetence ve vedení projektového týmu a budou 
se orientovat v aktuálních trendech v řízení projektů.  
Velmi přínosnou součástí vedlejší specializace je absolvování projektové praxe, během níž se student zapojí do řízení 
projektu konkrétní organizace na úrovni člena projektového týmu, vedoucího projektové skupiny, juniorního projektového 
manažera či dokonce na pozici projektového manažera. Student si v praxi ověří své schopnosti a získá zkušenost, což mu 
umožní vyšší uplatnitelnost na trhu práce. Vedlejší specializace pokrývá klíčové aspekty projektového managementu, čímž 
studenty připraví na případnou možnost složení dílčích profesních certifikací (IPMA, PRINCE2, případně PMI). 
Klíčovými prvky specializace je interdisciplinarita, internacionalizace a spolupráce s praxí. 
Vedlejší specializace je určena studentům, kteří si jsou vědomi, že projekty budou jejich organizaci přinášet finanční 
zabezpečení a rozvoj, a měli by je proto umět řídit efektivně. Půjde o uplatnění projektů v malých i velkých společnostech, 
v podnikové sféře, státní správě a samosprávě a dalších veřejných službách, v neziskovém sektoru, ve výzkumu, sportu, 
kultuře. 
Po absolvování vedlejší specializace budou studenti schopni: 
- orientovat se v profesním prostředí projektového managementu, 
- aplikovat technické a behaviorální kompetence projektového řízení, 
- zvládat účast na projektech v mezinárodním prostředí, 
- mít praktickou zkušenost v práci v projektovém týmu, příp. i jeho řízení. 
 


