
Záznam z diskuze dne 16.9.2022, téma "Práce se stakeholdery"

1. Identifikace

 Jak se co nejlépe a nejrychleji zorientovat (stakeholdeři) ve firmě, kde vedete projekt 
poprvé? Máte nějaké tipy nebo osvědčené; Jak účinně identifikovat a pracovat s podílníky 
jako dodavatelský PM?

Ptát se

Insider: najít ho (např. Bývalí pracovníci kteří přešli „na druhou stranu vztahu“) a spolupracovat s 
ním

Proaktivní lidé na zákaznické straně

Vycházet vstříc co nejvíc sponzorovi

2. Osobnostní charakteristiky

 Jak řídit stakeholdera, který má v organizaci opravdu velkou moc a vliv, nesdělí žádnou 
svoji představu o tom, jaký má být výsledek projektu, a řešení navržené projektovým týmem 
odmítá s tím, že se mu nelíbí nepodstatné vlastnosti tohoto řešení.

Zjistit odkud má tu moc a tam eskalovat. Pokud to nepomůže, vtáhnout do toho vlastníka a bude to 
něm.

 Jak „zaměstnat“ tzv. „škodiče“, je-li členem řídícího týmu a „rád se točí v projektu na 
blbostech“?

Určitě dělat zápis on-line

Do smlouvy termín do něhož se musí rozporovat a pak že platí

Dělat z toho ZP

3. Motivace

 Jakým způsobem zapojujete do projektu podílníky mimo projektový tým?Jak zainteresovat 
podílníka, který se sám nechce projektu účastnit? 

Rada moudrých – motivací pro členství je že se zbaví obav že projet jim bude komplikovat život 

 Jak nejlépe řešit situaci, kdy jeden z podílníků projektu nesouhlasí s jeho cílem?

Jaký je jeho vliv? Kde leží v matici vlivu?

4. Kultura

 Stakeholder vs. Ego management - jaká je Vaše nejlepší praxe? Jaké jsou Vaše zkušenosti s 
kulturními rozdíly?

Eskalace, ale vždy včetně variant a návrhu řešení

 Co nikdy nepřiznat vlastníkovi projektu?

Co ho nezajímá.

Nikdy mu nelhat.



5. Rozpory s vlastníkem

 Zákazník a dodavatel jsou tak rozhádaní kvůli kvalitě dodávky, že spolu odmítají jít i na 
oběd. Jak řešit podobnou situaci? Výměna PM na obou stranách nepomohla.

Zjistit proč to je.

Teď už je každopádně pozdě, možná zavřít, nebo se zkusit dohodnout o auditu.

 Jak spolupracovat s podílníkem, který dává najevo, že nesouhlasí se sponzorem projektu a 
snaží se sponzora zlikvidovat na projektu i v liniové organizaci? (Je například z jiné 
politické strany?) 

PM by se neměl nikdy do toho nechat zatáhnout.

Nabreefovat sponzora že governance nefunguje.


