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Systémy
včasného
varování
Se systémem včasného
varování se leckdo z nás
potkal – třeba v jaderné
elektrárně.
Známe
je
z vojenství, kolem
nich
byla občas i pěkná šlamastyka, třeba když SSSR
sestřelila letadlo tohoto
systému svého protivníka.
Proč o tom píšu tady?
Protože se s nimi můžeme
setkat i v projektovém
řízení. Kdo si prolistoval
březnové
číslo
Project
Management Journal, mohl
narazit na článek o identifikaci známek včasného
varování
na
problémy
v komplexních projektech.
Jak odpovídá povaze časopisu, který každý z vás
čtvrtletně
dostává,
jde
o článek odborný až vědecký. Ale i v něm lze
nalézt zajímavé a užitečné
informace. Třeba právě
ve zmíněném článku najdeme na straně 50 tabulku s prvními příznaky problémů v projektu.
Že
takovým
příznakem
může být sponzor s nejasnými
očekáváními
či
s nevyjasněnou
rolí
asi
nikoho
nepřekvapí.
Ale
takovým příznakem může
být i to, když lidé v týmu
pracují příliš málo nebo
naopak přes míru. Podívejte se do časopisu, který
dostáváte - možná zrovna
tuhle tabulku budete mít
zkopírovanou na stole a
občas se do ní podíváte,
abyste zjistili, zda váš
projekt nevykazuje první
příznaky problémů.
Jak víte z informací České
komory PMI, byl při minulých
volbách
částečně
obměněn výbor. Důležitější
pro vás, pro „konzumenty“
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nabídky výboru, je volební
program, s nímž do voleb
šel a s nímž byl zvolen
(najdete jej na WEBu).
Kromě úspěchu u voleb
totiž nový výbor nemá
zatím
žádnou
zpětnou
vazbu na to, zda plánované aktivity jsou pro vás
zajímavé. Předpokládáme,
že ano, jinak bychom je
nenabízeli.

Zdroj: noaa.gov

Mohlo by se zdát, že vše
se posoudí na základě
úspěchu jednotlivých aktivit. Jenže každá z nich
vyžaduje přípravu a některé i relativně dost času,
než se podaří zorganizovat
první běh. A i v tomto
případě
bychom
uvítali
nějaký systém včasného
varování. Takový, který by
umožnil včas se soustředit
na to, co považujete za
nejvíc přínosné. A na tuto
aktivitu
soustředit
úsilí
výboru, který má jen omezenou kapacitu (tak jako
skoro
všechny
zdroje
v projektech – však to
znáte). Prvním varováním
pro nás může být zpětná
vazba od vás s informací,
že určitá aktivita vás moc
nezajímá.
Do budoucna bude včasné
varování pro nás, členy
výboru, ještě důležitější.
Proto prosím informujte
nás co nejdřív o všem, co
se vám nelíbí. Včasné
varování
totiž
spočívá
v tom, že informace se
k nám dostane tak brzy, že
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je možno ještě věc napravit. Doufejme, že systém
včasného varování se rozběhne i v České komoře
PMI. (IL)

Novinky
z PMI.ORG
Vážené členky a členové
České komory PMI, v této
pravidelné
rubrice
vás
budeme informovat o novinkách z PMI.org.
Chtěli bychom, abyste zde
našli atraktivní informace
ve formě rozcestníku či
tipů na zajímavé čtení
na našem
mateřském
portále. Dovolte mi dnes
začít krátkou rekapitulací,
jak jsou stránky PMI.org
vlastně organizovány
a
jaký typ informací na nich
můžete najít.
Portál PMI.org je postaven
na 9 základních pilířích:
myPMI, Membership, Certification, Professional Development,
Get Involved,
Business
solutions,
PMBOK® Guide and Standards, Knowledge Center a
Market Place.
V sekci MyPMI se především potkáte sami se sebou, tedy se svým profilem
a informacemi, o které se
dělíte s ostatními. Možná
budete někteří až překvapeni, jak staré a neaktuální
informace na těchto stránkách ještě najdete. Tímto
vás laskavě prosíme, abyste si svůj profil aktualizovali a zejména se ujistili,
že vámi uvedené emailové
adresy jsou stále platné –
jedině tak vás můžeme
zastihnout
s důležitými
sděleními České komory
PMI nebo zajímavými informacemi v podobě např.
tohoto newsletteru.

V tomto čísle
 Systémy včasného
varování






Novinky z PMI.ORG
Z domácí kuchyně
Co se děje u sousedů
Pozvánky
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Máte zde také jedinečnou
možnost
přihlásit
se
k odběru novinek a zajímavých zpráv ze světa
projektového
řízení
dle
vámi preferovaných témat.

Zdroj: pmi.org

Zdroj: pmi.org

Události a akce konající se
ke každému tématu se
poté přímo nabízí v kalendáři. Vybírejte ovšem pečlivě, jednotlivé komunity
jsou velmi aktivní a mohlo
by se vám brzy stát, že
kromě akcí PMI nebudete
již nic jiného stíhat číst!
(AZ)

Kalendář akcí dle nově
přijaté slevové politiky již
obsahuje
pouze
takové
akce a události, kde můžeme
po
dohodě
s pořadatelem garantovat
vám, našim členům, slevu
v řádu poloviny ročního
členského příspěvku anebo
akce, které jsou pro vás
zcela zdarma.
Sekce Časopis je připravena pro online vydání pravidelného měsíčníku, který
právě držíte v rukou, včetně archivu starších čísel.
Ediční plán je pro zbytek
tohoto roku schválen a
na nové číslo se tak můžete těšit vždy každé třetí
pondělí v měsíci (kromě
prázdnin,
kdy
vychází
pouze
srpnové
číslo).
O aktivitách
neformální
partnerské organizace se
můžete více dozvědět pod
hlavičkou Projektový underground.

Z domácí
kuchyně
Povolební úklid
Pokud
občas
zavítáte
na naše webové stránky
na adrese
www.pmi.cz,
možná jste si již všimli
několika drobných změn,
kterými jsme zahájili „povolební úklid“ našeho domácího portálu.
V sekci O nás najdete
novou
sestavu
řídícího
i kontrolního výboru a také
náš vítězný volební program, na jehož realizaci
nyní usilovně pracujeme.
Úplně novou kapitolou je
sekce Společné aktivity,
kde pod jednou hlavičkou
najdete všechny podstatné
události a akce, které pro
vás právě na základě našeho programu připravujeme.
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Velmi neformální by mělo
být také setkání členů
komory v Balounově hospůdce u Břízy na Starém
Spořilově v klidné vilové
čtvrti,
které
proběhne
během prázdnin. O termínech konání tohoto dýchánku, který by měl sloužit především k utužení
vazeb členů a navázáni
nových, necháme již brzy
hlasovat na našich stránkách formou ankety. Věříme, že váš zájem o neformální networking podpoří
také 24 druhů točeného
piva, které hospůdka nabízí. (SB)

2012

Co se děje u
sousedů
Navazování
spolupráce se
zahraničními
komorami PMI
Od oficiálního schválení
České
komory
PMI
a
od voleb do jejího vedení
již uplynulo několik týdnů,
a proto bychom vás zde
rádi informovali o probíhajícím navazování spolupráce se zahraničními komorami.

Další čísla
vycházejí
20. 8. 2012
17. 9. 2012
15. 10. 2012
19. 11. 2012
17. 12. 2012

Stejně jako tradičně nový
český
prezident
jezdí
na první návštěvu na Slovensko, tak i my bychom
rádi navázali bližší spolupráci primárně se Slovenskou komorou PMI. V dubnu proběhly na Slovensku
podobně jako v České
republice první oficiální
volby. Prezidentem Slovenské komory PMI se stal
Ľubomír Slocík, se kterým
jsme již diskutovali možnosti budoucí spolupráce.
Zároveň se snažíme navázat bližší spolupráci s Polskou komorou PMI, která
má již osmiletou tradici a
působí nejen ve Varšavě,
ale zároveň má své pobočky v dalších sedmi městech
po celém Polsku. Rádi
bychom do budoucna získali zkušenosti z této relativně dlouhé historie polské komory, a pokud to
bude jen trochu možné,
tak zástupce Polské komory PMI v rámci jedné
z plánovaných akcí české
komory i Vám představili.
Další velmi etablovanou
komorou v naší blízkosti je
mnichovská pobočka Německé komory PMI, která
byla založena již v roce
1998. Zástupci této komory, resp. pobočky nás

Reklama

*Pro členy sleva 10%.
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oslovili s žádostí informovat členy České komory
PMI o nadcházejících akcích v Německu, které
pořádají. Jedná se např.
o PM Summit plánovaný na
12. listopadu 2012 v Mnichově.
Bližší
informace
k těmto akcím naleznete
na stránkách PMI.CZ.
Úzkou spolupráci předpokládáme také s regionálním mentorem pro střední
Evropu Dino Butoracem,
který již projevil zájem
přijet do České republiky a
dlouhodobě s námi pracovat na rozvoji České komory PMI.
Zkušeností
s
rozvojem
lokálních komor PMI je
v naší geografické blízkosti
mnoho, a je na nás, abychom toho dokázali využít
při rozvoji České komory
PMI. (MH)

Pozvánky
Odpovědna
Vážené členky a členové
České komory PMI, v této
části vás budeme pravidelně informovat o tom, co se
pro vás chystá v nejbližší
budoucnosti. Můžeme vás
ujistit, že výbor komory
pracuje na přípravě všech
aktivit, které jsou vyjmenovány ve volebním programu, s nímž šel do voleb. Příprava některých
z nich si však vyžádá určitý
čas a ne všechny jsme
schopni nabídnout hned
teď, brzy po zvolení. Něco
už ale přece jen začíná
fungovat.
Jako

první,

Reklama

ještě

před

volbami, začala fungovat
garance
na
odpovědi
na vaše dotazy v rámci
odpovědny. Rádi bychom
Vás informovali, že nyní
garantujeme
odpověď
do dvou dnů na veškeré
dotazy
adresované
na mail@pmi.cz. Neváhejte
se nás zeptat na certifikace, členství a další body
týkající se Project management Institute a České komory PMI. Na Váš
mail odpoví jeden ze členů
výboru České komory PMI
do dvou pracovních dnů.

Časopis
Jako další se rozbíhá pravidelné vydávání časopisu
České komory PMI. První
číslo vyrobené podle edičního plánu právě dostáváte, další budou následovat
v pravidelných termínech.
Změnou je i to, že časopis
je a bude pouze jednojazyčný, v češtině. Důvod
nespočívá v tom, že bychom chtěli někoho diskriminovat, ale je dán omezenou časovou kapacitou
výboru. Usoudili jsme, že
pro většinu členů je výhodnější, budeme-li svůj
čas věnovat jiným aktivitám místo překladů. Vadí-li
vám nepřítomnost anglického textu, prosíme, zapojte se do činnosti výboru
tím, že si překlady vezmete na odpovědnost – jen to
uvítáme. Zatím ale běžíme
ve stejném módu, jako
většina lokálních komor
PMI, tedy jednojazyčně.

Slevy pro členy
Svůj první plod přinesla
i nová
licenční
politika
výboru. Ta spočívá v důSleva pro členy 15%

Sleva pro členy € 50,-
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sledném trvání na slevách
pro členy České komory
PMI. Proto vám můžeme
nabídnout
slevu
15%
z účastnického
poplatku
na European PMO Symposium, konaného ve dnech
25. až 27. června v Berlíně
(jednací jazyk je angličtina).

Zdroj: pmo-symposium.com

Součástí jsou workshopy a
dvoudenní
konference
v několika sekcích za účasti řady zajímavých osobností. Více informací najdete
na
www.pmosymposium.com.
Pro
uplatnění
slevy
pošlete
svou objednávku na mailovou
adresu
odpovědny
mail@pmi.cz.

Projektový
underground
V neposlední řadě bychom
vás chtěli pozvat na příští
schůzku partnerské neformální organizace Projektový
Underground.
Již
ve čtvrtek 21. června se
koná posouzení určitých
rysů a zároveň i jedné
z dosti podstatných predispozic osobnosti projektového manažera, konkrétně
tzv. „stylů ovlivňování“,
s využitím dotazníku SIQ.
Stejně jako všechny aktivity Projektového Undergroundu je nabízena zdarma, ale počet účastníků je
omezen. Více informací
najdete
v
pozvánce
na www.mypmi.eu. (IL)
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