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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá vznikem regionálního školícího centra v rámci
společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o., které je spolufinancováno
Evropskou unii v dotačním programu Podnikání a inovace a navrhuje i ucelený
vzdělávací program zaměstnanců společnosti.

Klíčová slova
Vzdělávací centrum, vzdělávání, učení, dotační programy EU, operační program
Podnikání a inovace (dále jen “OPPI“), STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. (dále
jen “ST-OS“)

Abstract
This diploma thesis deals with the emergence of regional educational center as a part of
company STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o., which is co-financed subsidy
operation program Business and inovations propřed by the European Union and
propesesa comprehensive training program for company´s employees.

Keywords
Educational center, education, leasing, subsidy program EU, operationprogram
Business and inovations (“OPPI“), STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. (“ST-OS“)
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Úvod
Základy společnosti byly položeny v roce 1973 významným strojírenským podnikem
První brněnská strojírna Brno. V roli samostatného závodu podnikala společnost do
roku 1992 a v tomto období se vlastním technickým know-how a moderní technologií
pro strojní obrábění stala dominantním českým dodavatelem tlumičů pro podvozky
kolejových vozidel a výrobcem přesných strojních součástí. Od roku 1993 pod novým
obchodním jménem STROJÍRNA OSLAVANY spol. s r.o.

(dále jen ST-OS)

nastoupila firma vlastní cestu rozvoje podnikání v oblasti lehkého strojírenství jako
privátní společnost s jasně definovanou vlastnickou strukturou fyzických osob.
Nosný výrobní program společnosti tvoří hydraulické tlumiče pro kolejová
vozidla vlastní konstrukce v pěti typových řadách, včetně opravárenské a servisní
činnosti. Tyto výrobky se uplatňují v klasické železniční dopravě, při tlumení
samovratných výhybek, v příměstských motorových jednotkách a přípojných vozech, v
sektoru městské dopravy, tj. tramvajích a vozech metra.
Rozsáhlou modernizací a obměnou výrobních technologií pro strojní obrábění
započatou v roce 2002 se kromě trvajícího zaměření na tradiční výrobu tlumičů stala
vyhledávaným a významným kooperačním partnerem - výrobcem přesných strojních
součástí pro finální producenty.
V souladu se záměrem oddělit neprůmyslové činnosti od průmyslového
podnikání byla v roce 2007 založena dceřiná společnosti STOS-BH, jejímž hlavním
předmětem podnikání je pronájem bytů a nebytových prostor, jejich správa a údržba.
Probíhající celosvětové hospodářské recesi čelí společnost od roku 2009 formou
konglomerátní vertikální diverzifikace do nevýrobních podnikatelských aktivit, díky níž
předpokládá další rozšíření oblasti podnikání s přiměřeným ekonomickým efektem,
včetně podpory zaměstnanosti.
Rozvoj obchodních aktivit a péče o obchodní partnery je organizován na
principech CRM a opírá se o konkurenční výhody, za které lze považovat:
⇒ vlastní vývoj a technický rozvoj výrobků
⇒ individuální přístup k zákazníkům, komplexnost uspokojování jejich potřeb od
nabídkového řízení až po pogaranční servis

10

⇒ špičkovou
kovou výrobní technologii ve strojním obrábění,
obráb ní,

která ve spojení se

zkušeností a vysokou odborností zaměstnanců
zam
je zárukou kvality a cenové
přiměřenosti
enosti výrobků
výrobk
⇒ stabilizovanou vlastnickou strukturu investující do rozvoje
rozvoje společnosti
spole
s
horizontálně pojatou organizační
organiza strukturou
⇒ certifikaci systému managementu jakosti, vybraných produktů
produkt a procesů
⇒ schválenou firemní strategii s cílem stabilizace v krizovém období (roky 20092009
2010) a následnou expanzí (2011-2013)
(2011

Organizační struktura

Je aktuální, skutečnosti
čnosti
nosti odpovídající schéma vzájemného postavení útvarů
útvar

ve

společnosti,
nosti, postihující ve všech existujících úrovních rozdělení
rozd lení nadřazených
nad
útvarů
vyšší úrovně na útvary podřazené
pod
nižší úrovně a podle potřeby
řeby zahrnující buď
bu
specifikaci vedoucích pracovníků
pracovník útvarů nebo alespoň názvů jim příslušných funkčních
funk
míst.
VALNÁ HROMADA

Jednatelé (J)

Jednatel (JS)

Jednatel (JO)
pro řízení obchodu a TR

pro strategické a
finanční řízení

Divize
TLUMIČE (T)

EKONOMICKO-SPRÁVNÍ útvar (E)
(8 zaměstnanců)

(55 zaměstnanců)

Divize
SERVIS (S)
(30 zaměstnanců)

Divize
KOMPONENTY (K)
(40 zaměstnanců)

Divize
VZDĚLÁVÁNÍ a ROZVOJE
(V)
(6 zaměstnanců)

Systém řízení jakosti, MKT

Image, komunikace, PR

Obr. 1: Organizační
ní struktura

Společnost
nost má organizační
organizač
uspořádání do čtyř samostatně hospodařících,
hospodař
k předmětu
podnikání

plně

vybavených

vnit
vnitřních

organizačních
ních

jednotek

–

divizí

s centralizovaným ekonomicko-finančním
ekonomicko
a personálním řízením
ízením na úrovni vedení
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společnosti. Jedná se o divize Tlumiče, Komponenty, Servis a divizi Vzdělávání a
rozvoje. Ředitelé vnitřních organizačních jednotek jsou přímo podřízeni jednatelům
společnosti. Přímé řízení společnosti je zabezpečováno dvěma jednateli s rozdělenými
kompetencemi. Jeden zodpovídá za řízení obchodu a technický rozvoj, druhý za
strategii a veškeré zdroje.

V současnosti je ve ST-OS zaměstnáno 135 zaměstnanců, přičemž v roce 2009 došlo k
poklesu tohoto počtu v důsledku ekonomické recese. V roce 2011 firma předpokládá
personální zajištění na úrovni 160 zaměstnanců, kdy zohledňuje potřebu pracovní síly
ve spojení s realizací dlouhodobého záměru firmy – zavedení nového výrobního
programu.
Následující graf demonstruje vývoj zaměstnanosti od roku 2002 včetně prognozy do
roku 2013 dle jednotlivých kategorií zaměstnanců.

Graf 1: Vývoj zaměstnanosti

Stručný popis systému vzdělávání
Většina organizací ve vyspělých zemích věnuje vzdělávání svých pracovníků trvalou
pozornost, má vypracovanou svou vlastní koncepci vzdělávání, vyčleněnou skupinu
lidí, kteří se touto problematikou zabývají a má nezřídka i své vlastní vzdělávací
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zařízení. Touto cestou se vydala i ST- OS. V roce 2009 získala dotaci z operačního
programu Podnikání a inovace
centrum Kukla“,

v rámci kterého

na projekt „Vzdělávací podnikatelsko-technické
bude provedena rekonstrukce objektu, pořízení

školících pomůcek a programů a vytvoření zázemí pro lektory a účastníky.
Tímto projektem firma

zefektivnění vzdělávání

zaměstnanců,

posílí

pozici

dominantního zaměstnavatele v regionu a zajistí si dostatek kvalifikované pracovní síly
i v budoucím období.

Neopomenutelným cílem

je rovněž diverzifikace

podnikatelského rizika a to využíváním volných školících kapacit v rámci vedlejší
podnikatelské činnosti.
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1

Vymezení problému a cíle práce

Ve své diplomové práci se budu zabývat projektem, kterým se rozhodla ST-OS mj.
čelit současné probíhající celosvětové hospodářské recesi, neboť ji umožní
diverzifikovat do nevýrobních podnikatelských aktivit. K tomu využívá nabízených
dotačních programů a projektů z různých zdrojů. Jedním z šesti plánovaných
rozvojových projektů je právě projekt “ Vzdělávací technicko- podnikatelské centrum
KUKLA“ realizovaný v rámci OPPI – program Školící střediska, jehož vznik a průběh
realizace představím v rámci této práce.

Cílem a praktickým výstupem je nalézt odpověď na tři otázky, které mi byly vedením
společnosti položeny.
1. Jak přispěje projekt k podpoře strategických záměrů firmy ?
2. Jaké zdroje budou pro financování projektu použity?
3. Bude-li školící středisko fungovat jako samostatné profitcentrum, bude ziskové?

Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí - analytické a návrhové.
Analytická část diplomové práce analyzuje současný stav ve firmě v oblasti vzdělávání.
Jejím cílem je především:


představení společnosti, přiblížení a popis současného stavu společnosti



vymezení relevantních pojmů vztahující se k tématu dané práce



analýza současného stavu společnosti především v oblasti lidských zdrojů a
vzdělávání

V návrhové části se zabývám

popisem vzniku projektu s podporou fondů EU,

administrativní náročností od přípravné až po realizační fázi a jeho dopadem do
celkové strategie firmy.
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2

Teoretická východiska práce

V teoretické části práce se budu zabývat vymezením pojmů dvou nosných témat administrací dotačních projektů , obecnou teorií vzdělávání a vzděláváním
v organizaci.

2.1 Dotační programy EU
Stále větší podíl podnikatelských aktivit firem se v dnešní době realizuje v podobě
projektů a to bez ohledu na specifika konkrétního podnikatelského oboru. Je to dáno
především možností čerpání finančních prostředků z rozvojových programů EU a jejich
strukturálních fondů. Jejich cílem je snižovat rozdíly v ekonomické výkonnosti různých
regionů napříč Evropou. Od roku 2004 agentura CzechInvest spravuje granty určené pro
rozvoj podnikatelského prostředí v České republice. Aktuálně má na starosti všechny
dotace z Operačního programu Podnikání a inovace. Celkem třináct evropských
programů (rozvoj, potenciál, eko-energie, marketing, nemovitosti, spolupráce, školící
střediska, poradenství, ICT v podnicích, inovace, prosperita, ICT a strategické služby),
ze kterých si domácí podnikatelé rozdělí do roku 2013 sto miliard korun. Právě rok
2010 lze považovat z hlediska přístupu k dotacím za stěžejní, neboť by se v jeho
průběhu mělo uvolnit až 85% zbývajících alokovaných zdrojů, jejichž definitivní
možnost čerpání končí v roce 2013. (22)

2.1.1

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (dále jen “OP RLZ“)

OP RLZ tvořil základ pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti
rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2004-2006. Globálním cílem
operačního programu Rozvoj lidských zdrojů bylo dosažení vysoké a stabilní úrovně
zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně
vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování
principů udržitelného rozvoje.

Souběžně s řešením problematiky rozvoje lidských zdrojů byly v OP RLZ uplatňovány
také čtyři průřezové politiky celospolečenského významu, tzv. horizontální témata,
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jejichž prostřednictvím dochází k propojení všech specifických i globálních cílů napříč
celým programem. Horizontální témata nebo-li principy byly:


rovné příležitosti,



udržitelný rozvoj,



informační společnost,



podpora místním iniciativám.

Financování probíhalo prostřednictvím finanční pomoci, kterou členským zemím nabízí
EU. V ČR to byl Evropský sociální fond, který umožnil čerpání těchto prostředků
prostřednictvím OP RLZ. V rámci toho programu v období 2004-2006 byla žadatelům
poskytnuta podpora až ve výši 422,43 mil EUR (ESF poskytl 318,82 mil EUR a 103,61
mil EUR bylo spolufinancováno ze státního rozpočtu). (21)

2.1.2

Operační program Podnikání a inovace

OPPI je základním dokumentem resortu průmyslu a obchodu pro čerpání finančních
prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v letech 2007- 2013. Pro podnikatele,
kteří se rozhodli investovat do podnikatelské činnosti ve zpracovatelském průmyslu a
souvisejících služeb je připraveno 13 programů financovaných z EU (85%) a státního
rozpočtu (15%) Peníze jsou vypláceny ve formě nevratných dotací, zvýhodněných
úvěrů a záruk. Možnost získání dotace mají všechny projekty realizované na území
České republiky kromě hlavního města Prahy.
Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb a rozvoj
podnikání, udržení přitažlivosti České republiky, regionů a měst pro investory, podpora
inovací, stimulace poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, komercializace výsledků
výzkumu a vývoje, podpora podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na
znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků,
včetně nových informačních a komunikačních technologií.
K dosažení globálního cíle budou finanční prostředky v rámci operačního programu
koncentrovány na vymezené prioritní osy, charakterizující jednotlivé specifické cíle tak,
aby se na hospodářském růstu České republiky v budoucnosti podílely všechny regiony
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a byly rovněž potlačeny tendence sociálního vyčleňování určitých skupin obyvatelstva.
(17)
2.1.3

Program školící střediska

Nepřetržité vzdělávání je nejdůležitějším předpokladem dlouhodobé prosperity
podniku. Vedení společnosti je zodpovědné za zajištění prosperity, potažmo
kontinuálního vzdělávání.
Program Školící střediska podporuje budování infrastruktury určené pro vzdělávání a
rozvoj lidských zdrojů v podnicích, a tím zlepšuje kvalitu zázemí pro vzdělávání, jeho
organizaci a pro řízení personálních činností a dalších aktivit souvisejících
s komplexním rozvojem lidských zdrojů v sektoru průmyslu a podnikání.
Dotace lze využít na nákup či úpravu pozemků, na nákup, rekonstrukci, úpravu,
výstavbu či odstranění stavby, na inženýrské sítě a komunikace ke stavbám, hardware a
sítě, ale také na školící programy, software, školící pomůcky a ostatní stroje, zařízení a
vybavení nezbytné pro zajištění vzdělávání.
O podporu mohou kromě podnikajících fyzických osob a obchodních společností žádat
také obecně prospěšné společnosti nebo občanská sdružení zabezpečující vzdělávání pro
zaměstnance podnikatelů s živnostenským oprávněním, sdružení právnických osob,
oborová či odvětvová sdružení i profesní komory.
Podmínky, které musí být splněny, aby mohla být dotace přidělena:


ve školícím středisku musí být v nadpoloviční většině vzděláváni především
zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vymezených oblastech
(podporovány NACE)



projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy



příjemce podpory musí prokázat minimálně 2 uzavřená po sobě jdoucí
zdaňovací období



příjemce dotace je povinen zabezpečit zachování projektu po dobu nejméně 5 let
( u malých a středních podniků 3 roky) od data ukončení jeho realizace



příjemce podpory nesmí být vzdělávací instituce působící v systému formálního
vzdělávání (veřejná vysoká škola, střední škola, střední odborné učiliště apod. )



využití školícího střediska musí činit ode dne ukončení realizace projektu
alespoň 30%
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2.1.4

Postup žádosti o podporu

Postup žádosti o podporu je znázorněn na následujícím obrázku. Projekt probíhá ve
třech základních fázích, které mají několik kroků.

ŘÍDÍCÍ ORGÁN 
IMPLEMENTAČNÍ SKUPINA

Příprava

ŽADATEL PŘÍJEMCE

Datum potvrzení Registrační žádosti = Datum vzniku
Uznatelných nákladů

Podání registrační žádosti
1.
2.
3.

Zpracování projektu
Elektronický podpis
Účet eAccount

Potvrzení příjmu Registrační žádosti

Výzva k podání plné žádosti prostřednictvím aplikace eAccount

realizační

fáze

Podání registrační žádosti

Hodnocení projektu

Odeslání podmínek
poskytnutí dotace k
podepsání

1.
2.

Posudek externích hodnotitelů
Zasedání hodnotitelské komise
Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Předkládání průběžných
monitorovacích zpráv

Schválení průběžných monitorovacích
zpráv

Autorizace Žádosti o platbu
Žádost o platbu

udržitelnost

Předkládá se spolu
se závěrečnou
zprávou

Kontrola na místě

Vyplacení plné výše nebo krácené dotace na základě autorizace
žádosti o platbu
Předkládání monitorovacích zpráv

Schválení monitorovací zprávy

Kontrola na místě
Ukončení doby udržitelnost

Obr. 2: Schéma čerpání dotace (24)
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a) Co předchází žádosti o podporu - PŘÍPRAVNÁ FÁZE

Krok 1 : Kvalitní podnikatelský záměr
Základním předpokladem pro získání dotace je kvalitní podnikatelský záměr.
Potenciální žadatel musí mít jasnou představu o projektu. Ten by měl být
realizovatelný, odpovídat ekonomické situaci a možnostem žadatele. Měl by být také
dostatečně efektivní a udržitelný.
Krok 2: Získání základních informací o možnostech podpory záměru
Nejdůležitějším zdrojem informací o programech podpory, dokumentech k programům
OPPI a o novinkách jsou internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a
agentury CzechInvest .
Dalším poskytovatelem informací jsou Regionální kanceláře CzechInvestu, které sídlí
ve všech krajských městech České republiky. Zájemci se mohou obracet na Regionální
kanceláře

buď písemně, nebo telefonicky, případně si mohou domluvit osobní

konzultaci
Krok 3: Sladění podnikatelského záměru s požadavky programu
Program definuje požadavky, které musí ve Výzvách splnit jak žadatel, tak projekt.
Doporučuje se, aby žadatel konzultoval podnikatelský záměr na některé z Regionálních
kancelářích CzechInvestu.
Žádost může připravit žadatel samostatně, nebo s pomocí poradenských firem, které
působí na trhu. Doporučuje se žadatelům, kteří si nechávají projekt zpracovat od
poradenské firmy, aby si projekt před předložením důkladně pročetli a byli seznámeni s
tím, co podepisují. Zvýšenou pozornost se má věnovat především cílové hodnotě a
termínu pro splnění závazných ukazatelů (závazné ukazatele je nutné splnit obvykle k
datu ukončení projektu)
Krok 4: Posuzování vlivů na životní prostředí
Evropská unie klade důraz na to, aby projekty, které jsou spolufinancovány ze
strukturálních fondů, neměly negativní dopad na životní prostředí. Proto se provádí
předběžné posouzení vlivu projektů na životní prostředí.
Finanční prostředky nemohou být přiděleny projektům (záměrům), které by mohly
poškodit životní prostředí. Nelze povolit, ani realizovat záměr, který by nebyl v souladu
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s právním řádem ČR. Při nedodržení povolení k realizaci záměru nemůže žadatel čerpat
finanční prostředky.
Krok 5: Seznámení s povinnostmi příjemce dotace
Žadatel podává žádost ve dvou fázích:
a) Registrační žádost
b) Plná žádost
Bližší informace k oběma fázím se nachází ve zvláštní části Pokynů pro žadatele pro
konkrétní výzvu daného programu.
Agentura CzechInvest zkontroluje Registrační žádost a žadateli potvrdí, že v zásadě
splňuje podmínky. K tomuto okamžiku se váže tzv. Datum přijatelnosti projektu, které
je závazně stanoveno v dokumentu Podmínky poskytnutí dotace. Od této chvíle mohou
začít vznikat způsobilé výdaje.
Vznik způsobilého výdaje zakládá zahájení realizace projektu. V Plné žádosti je proto
nutné uvést plánované datum zahájení realizace projektu, které je pozdější než Datum
přijatelnosti projektu.
Registrační žádost postupuje dále procesem hodnocení a výběru. Konečná jistota o
poskytnutí dotace se získá až

vydáním Rozhodnutí. Během procesu schvalování

projektu může na straně žadatele dojít ke změnám projektu (např. v harmonogramu
prací, mírným úpravám v rozpočtových položkách aj.).

Mezi podmínky, ke kterým se příjemce dotace zavazuje, patří zejména:


vedení analytického účetnictví



výběr dodavatelů zakázek, na které bude poskytnuta podpora



zajištění publicity projektů, na které je poskytnuta dotace, během a po realizaci
projektu dle stanovených pravidel

Krok 6: Elektronický podpis
Internetová aplikace eAccount umožňuje žadatelům komunikovat s agenturou
CzechInvest elektronickou formou. Nutnou podmínkou pro komunikaci prostřednictvím
aplikace eAccount je podepisování některých dokumentů elektronickým podpisem
žadatele.
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b) Hodnocení projektu –REALIZAČNÍ FÁZE

Hodnocení projektu probíhá na agentuře CzechInvest na základě výběrových kritérií
daného programu a posudků externích hodnotitelů, následně je projekt předán
hodnotitelské komisi. Výběrová kritéria jsou uvedena na

internetových stránkách

Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest . Během hodnotícího procesu
má CzechInvest právo si od žadatele vyžádat další potřebné podklady pro hodnocení.
Po dokončení hodnocení projektu agenturou je projekt předán hodnotitelské komisi.
Členy hodnotitelské komise jsou na základě své odbornosti zástupci implementační
agentury, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, odborných a podnikatelských asociací
a svazů, krajů atd.
Komise na základě představení projektu projektovým manažerem a předchozího
hodnocení externími hodnotiteli projednává předložené projekty a vyjadřuje své
stanovisko ke každému projektu – doporučuje nebo nedoporučuje jej ke schválení,
případně může projekt vrátit projektovému manažerovi k doplnění nebo opětovnému
hodnocení. Konečné rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí projektu provádí
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
Během hodnocení projektu může žadatel prostřednictvím Nástěnky v aplikaci eAccount
sledovat, v jaké fázi hodnocení se jím předložený projekt nachází.
O výsledku hodnocení bude žadatel informován jak elektronicky prostřednictvím
aplikace eAccount, tak poštou v listinné podobě.
V případě schválení projektu se zasílají tištěné Podmínky poskytnutí dotace včetně
příloh, které tento dokument obsahuje, parafované agenturou CzechInvest, společně s
výzvou k jejich podpisu a instrukcemi, jak Podmínky doručit zpět na agenturu
CzechInvest.

Podmínky poskytnutí dotace

Podmínky poskytnutí dotace představují společně s Rozhodnutím o poskytnutí dotace
(jehož jsou nedílnou součástí) základní dokument definující povinnosti příjemce dotace
vůči poskytovateli dotace (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) Rozhodnutí o
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poskytnutí dotace poskytovatel vydá teprve poté, co žadatel Podmínky akceptuje (tj.
podepíše).
Podmínky mimo jiné stanovují pravidla, jimiž se příjemce musí řídit po celou dobu
realizace projektu a také po stanovenou dobu po ukončení projektu. Do Podmínek
každého konkrétního projektu jsou vložena data obsažená v Plné žádosti (zejména
informace o rozpočtu projektu, harmonogramu realizace, závazných ukazatelích
projektu atd.). Dodržení takto stanovených limitů je tak pro příjemce podpory závazné a
jejich nesplnění bude znamenat nevyplacení části či celé dotace.

Podepisování Podmínek žadatelem a zasílání zpět k vydání Rozhodnutí
Podmínky

poskytnutí

dotace

obdrží

žadatel

nejprve

v

elektronické

formě

prostřednictvím aplikace eAccount a následně v tištěné formě ve 4 výtiscích
parafovaných agenturou. Podmínky musí být podepsané osobou (např. statutárním
orgánem) oprávněnou jednat za příjemce.
Všechna 4 vyhotovení Podmínek musí žadatel ve stanovené lhůtě doručit osobně nebo
doporučeně poštou či expresní zásilkou na agenturu CzechInvest . Podepsané Podmínky
je rovněž možné odevzdat na regionální kanceláři agentury CzechInvest.
Přílohy, které žadatel dokládá k Podmínkám poskytnutí dotace, jsou pro každý program
specifické. Výčet požadovaných příloh je uveden ve Zvláštní části Pokynů pro žadatele
a příjemce pro zvolený program podpory.
Realizace projektu
1) Způsobilost výdajů
Způsobilé výdaje mohou vznikat nejdříve dnem, kdy agentura CzechInvest žadateli
písemně potvrdí, že v zásadě splňuje podmínky. Jedná se o tzv. datum přijatelnosti
projektu, které následuje po provedení registrační kontroly.

Od tohoto okamžiku

mohou začít vznikat tzv. způsobilé výdaje (dříve termín uznatelné náklady). Výdaje
vzniklé před datem přijatelnosti projektu nejsou způsobilé.
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2) Změny v realizaci projektu
V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke změnám, které jsou v rozporu s
Podmínkami poskytnutí dotace, musí žadatel tuto skutečnost neprodleně oznámit
prostřednictvím „Nástěnky“ v aplikaci eAccount.
Za změny vyžadující změnu Podmínek poskytnutí dotace jsou považovány především
tyto změny:


posun termínu ukončení projektu směrem do budoucna,

změny položek

rozpočtu ve výši více než 20 % u jednotlivé položky rozpočtu, místa realizace
projektu


změny závazných ukazatelů



přesun nevyčerpaných prostředků mezi etapami při zachování celkové výše
dotace

3) Ukončení realizace projektu
Toto datum je rozhodné pro stanovení, zda již byl naplněn účel projektu a je možné
proplatit konečnou částku dotace na projekt. K tomuto datu je příjemce dotace povinen
splnit závazné ukazatele a zajistit, aby toto splnění mohlo být ze strany MPO nebo
agentury CzechInvest zkontrolováno, popř. vyhodnoceno, pokud zvláštní ustanovení
nestanoví jinak.
Za ukončení projektu se považuje v případě dlouhodobého majetku datum vydání
kolaudačního souhlasu nebo datum uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání.
Dnem plánovaného ukončení projektu se rozumí datum uvedené příjemcem dotace
v harmonogramu v Podmínkách. Tento termín je závazný a jeho porušení je porušením
rozpočtové kázně.

4) Odstoupení od projektu
Od realizace projektu může žadatel kdykoliv odstoupit na základě prohlášení učiněného
elektronicky v aplikaci eAccount. Tato skutečnost mu bude potvrzena a bude
informován o všech skutečnostech, které jsou s tímto krokem spojeny a které je třeba
následně učinit.
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Pokud odstoupí ve fázi, kdy již byla vyplacena dotace respektive její část, bude
příjemcem provedeno dobrovolné vrácení dotčené částky dotace na účet poskytovatele.

b) Monitoring
Monitoring projektů probíhá v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení. Hlavním
cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci projektů, porovnávání
získaných informací s výchozím předpokládaným plánem a poskytování zpětné vazby z
hlediska realizace projektů i celého programu.
Příjemce dotace má v aplikaci eAccount k dispozici kalendář, který uvádí, jaký typ
zprávy je třeba vyplnit k příslušnému datu. Žadatel je sám odpovědný za včasné
předložení všech zpráv. Agentura nemá povinnost upozorňovat na termín podání
jednotlivých typů zpráv.

Průběžná zpráva
Průběžnou zprávu předkládá příjemce po podpisu Rozhodnutí, vždy za celé ukončené
období (etapa, čtvrtletí) a to i zpětně od začátku realizace projektu před podepsaným
Rozhodnutím (s první následující zprávou, nejpozději však do 30 dní po podpisu
Rozhodnutí). Touto zprávou tak dokládá průběžnou realizaci projektu a jeho vývoj.

Závěrečná zpráva
Závěrečnou zprávu předkládá příjemce dotace po ukončení realizace projektu současně
s Žádostí o platbu.

Monitorovací zprávy po ukončení realizace projektu
Doplňující zprávu podává příjemce dotace pouze jednou, a to následující rok po roce,
kdy bylo plánováno ukončení realizace projektu. V této zprávě jsou vykazovány
monitorovací ukazatele za rok, který předchází roku, kdy bylo plánováno ukončení
projektu.
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c) Žádost o platbu

Žádost o platbu lze podat až po ukončení etapy/projektu, tzn. platby jsou prováděny
zpětně za již vynaložené prostředky doložené odpovídajícími doklady. Za každou etapu
je třeba podat samostatnou žádost o platbu. V případě, že Rozhodnutí o poskytnutí
dotace je vydáno až po skutečném ukončení etapy, je žádost o platbu podávána až po
vydání Rozhodnutí.
Termín pro podání žádosti je nejpozději 6 měsíců od plánovaného data ukončení
projektu, nebo od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. (19)

2.2 Vzdělávání
2.2.1

Učení

Oblast vzdělávání bezprostředně souvisí s pojmem učení.
Učení lze „definovat jako rozvoj, který vede k přetrvávající a efektivní změně v duševní
činnosti a konání. Učení tedy zahrnuje vědění, ale i konání, Tato změna má dvě různé
kvality (funkce), a to přizpůsobení se a přizpůsobení sobě. Učení zabezpečuje interakci
mezi jedincem a jeho permanentně se proměňujícím prostředí. (3)
Záměrné učení se uskutečňuje v rámci sebevzdělávání nebo v nejrůznějších institucích.
Důležitým a nezastupitelným prvkem jeho úspěchu je však snaha se něčemu naučit.
Tato je označována jako motivace k učení. (9)
Úrovně učení:
 Individuální úroveň, kterou je potřeba zohlednit při koncipování rozvojových
programů a vzdělávacích aktivit v organizaci. Některé předpoklady lze
respektovat, jiné lze aktivně ovlivňovat;
 Skupinová úroveň, kdy je již nutno počítat se skupinovými procesy a rolemi, které
mohou ovlivňovat efektivitu učení. Skupinové učení představuje především
vytváření souhry mezi jejími členy.

Aby bylo možné souhry dosáhnout, je

potřeba naučit členy skupiny zastupitelnosti. Jejich role nejsou dány nastálo;
 Úroveň organizace má za cíl vybavit organizaci předpoklady, které pomohou
zvládat úkoly, které si organizace zadala nebo vyplývají z požadavků vnějšího
prostředí. (3)
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Učení je tedy proces změny, který obsahuje nové vědění a nové konání. Je možnost se
učit organizovaně, ale i spontánně. Učení zahrnuje více než rozvoj a vzdělávání.
2.2.2

Rozvoj

Rozvoj definujeme jako dosažení žádoucí změny za přispění učení, nebo učení se.
Obsahuje záměr, který je podstatnou částí rozvojových programů.
Rozvoj je těsně spjat s hodnocením, jehož součástí je také výhled do budoucnosti, na to
co chceme a co potřebujeme. Je také spjat s odměňováním, například tím, že v mnoha
organizacích jsou rozvoj a vzdělávání pojímány jako benefit pro zaměstnance (3)
2.2.3

Výchova a vzdělávání

K rozvoji potřebných schopností slouží výchova a vzdělávání. Oba procesy spolu úzce
souvisejí a vzájemně se ovlivňují. Výchovou je označován proces, během něhož
dochází k vytváření osobnosti člověka. Vzdělávání představuje formu dotváření a
rozvoje osobnosti. Jde o proces získávání a osvojování vědomostí z různých oblastí
lidského poznání. (16)
Je jedním ze způsobů učení, který má institucionalizovaný a organizovaný charakter.

Vzdělávání má dva hlavní cíle (funkce), a to:


Rozvoj způsobilostí všeho druhu;



Zvýšení krátkodobé a dlouhodobé výkonnosti.

Lze rozpracovat další funkce: orientační, adaptační, integrační, kvalifikační,
specializační, inovační, změnová, motivační. (3)

UČENÍ (SE)
ROZVOJ
VZDĚLÁVÁNÍ

Obr. 3: Vztah učení, rozvoje a vzdělávání (3)
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2.3 Vzdělávání v organizacích
Vzdělávání je personální činnost, která zahrnuje tyto aktivity:
 Prohlubování pracovních schopností přizpůsobením pracovních schopností
zaměstnanců měnícím se požadavkům pracovního místa;
 Rozšiřování pracovních schopností zvyšováním použitelnosti zaměstnance;
 Rekvalifikační procesy v organizaci;
 Orientaci

zaměstnanců

přizpůsobením

pracovních

schopností

u

nových

zaměstnanců specifickým požadavkům daného pracovního místa;
 V moderní personální práci zahrnuje také formování osobnosti zaměstnance
formováním jeho pracovních schopností, které překračují hranice jeho odborné
způsobilosti.

Vzdělávání je tedy široce koncipovaná oblast, která úzce souvisí s ostatními
personálními činnostmi. (8)

Výchova a vzdělávání jsou důležitou součástí personálních činností a řízení
v organizaci. Jedná se o prostředky sladění měnících se nároků na pracovní činnosti,
kvalifikaci a chování zaměstnanců s cílem efektivně dosáhnout cílů vytýčených strategií
podniku. Současně jde o prostředek k dosažení vyššího stupně uspokojení pracovníků
při výkonu jejich činnosti. (16)

Pojetí vzdělávání v organizaci je proměnlivé v čase a prostoru v závislosti na sociálním
prostředí, systému vzdělávání v dané zemi, kulturní a vzdělanostní úrovni obyvatelstva,
povaze práce, používané technice a technologii, velikosti organizace a dalších
faktorech.

Péče o rozvoj a vzdělávání vytváří dobrou zaměstnavatelskou pověst, což usnadňuje
zisk nových a stabilizaci stávajících zaměstnanců. (8)

Vzdělávání je dále důležitým nástrojem pochopení nutnosti změn v organizaci ze strany
zaměstnanců. Je to však také dlouhodobý a nákladný proces, jehož výsledky nelze
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zaznamenat ihned. Vzdělávání by mělo sloužit jako podpůrný nástroj plánu změn,
jelikož je schopno podpořit vnímání morality zamýšlených změn v organizaci. (13)
Důvody pro kontinuální vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v organizacích mohou být
různé. Patrný je vliv změn na trzích, který je způsoben globalizačními tlaky. S tím
souvisí vznik nových oblastí podnikání, které vyžadují nové znalosti a dovednosti
zaměstnanců, dále nové technologie a vznik nových pracovních činností. (16)
Tyhle důvody lze dále rozšířit. Znalosti a dovednosti zaměstnanců rychle zastarávají,
organizace se orientují na kvalitu výrobků a služeb, trh zboží a služeb je pružnější, na
což musí organizace a zaměstnanci reagovat. Je nutné zvládat častější organizační
změny, mění se organizace práce a způsoby řízení, neustále se rozvíjí informační
technologie a jejich využívání v organizacích. Vzhledem ke změně hodnotové orientace
lidí se zvyšuje také potřeba vzdělávání samotných zaměstnanců. (8)

Existuje desatero zásad pro dosažení efektivnosti vzdělávání:
 Motivace pracovníků ke vzdělávání;
 Stanovení cílů a metod hodnocení dosažených výsledků;
 Podpora účastníků vzdělávání a zpětná vazba;
 Pocit seberealizace a uspokojení;
 Aktivní charakter vzdělávání;
 Vhodná volba nástrojů a metod vzdělávání;
 Variantnost metod vzdělávání a cílená změna;
 Dostatečný časový prostor pro zvládnutí předmětu vzdělávání;
 Průběžné upevňování vědomí vzdělávaných pracovníků o dosažených výsledcích;
 Správné určení stupně, úrovně složitosti vzdělávání.
V současné době je prioritním požadavkem

vzdělávání a příprava zaměstnanců

k optimálnímu výkonu práce. Intenzita a šíře záběru vzdělávání zaměstnanců závisí na
personální politice a personální strategii organizace. Proto je nutné věnovat pozornost
správné strategii vzdělávání. Optimální strategie vzdělávání představuje dlouhodobý
pohled na potřeby organizace v oblasti dovedností, znalostí a schopností jejich
zaměstnanců. Vzdělávání a rozvoj by měly být nedílnou součástí procesu řízení. (17)
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V systému formování zaměstnance lze rozlišovat tyto tři oblasti:
 Oblast všeobecného vzdělávání, kde se formují základní a všeobecné znalosti a
dovednosti, které umožňují člověku žít ve společnosti a navázat na ně rozvíjením
specializovaných pracovních schopností a dovedností. Oblast se orientuje na
sociální rozvoj člověka. Neuplatňují se zde organizace, je řízená a kontrolovaná
ze strany státu.
 Oblast odborného vzdělávání (také označovaná jako oblast odborné nebo profesní
přípravy, training), což je proces přípravy na povolání, orientace na budoucí
zaměstnání. Tato oblast zahrnuje základní přípravu na povolání, doškolování
(prohlubování kvalifikace), přeškolování (rekvalifikace) a stále častěji zahrnuje
také proces orientace zaměstnance. Zpravidla se zde plně angažují organizace.
 Oblast rozvoje, která zahrnuje další vzdělávání a rozšiřování kvalifikace.
Orientuje se na širší rozsah znalostí a dovedností, než je k výkonu pracovní
činnosti nezbytně nutné. Formuje i osobnost jedince a orientuje se spíše na kariéru
jedince, než na stávající práci. Formuje spíše pracovní potenciál než kvalifikaci.
Výsledkem je adaptabilní jedinec. (8)

2.4 Systém vzdělávání
V systému vzdělávání se plně angažuje zejména personální útvar a všichni vedoucí
pracovníci (management), dále pak odbory či jiná sdružení zaměstnanců. Vzdělávání je
personální činností, kde je tradiční úzká spolupráce organizace s externími odbornými,
specializovanými institucemi. Vzdělávání zaměstnanců je možné realizovat v externí
podobě (školící centra) nebo v interní podobě (vlastní odborníci). (8)

Zavedení systému vzdělávání v organizaci přináší mnoho pozitiv:
 Soustavně umožňuje dodávat odborně připravené zaměstnance;
 Průběžně formuje pracovní schopnosti zaměstnanců dle potřeb organizace;
 Soustavně zlepšuje kvalifikaci, znalosti a dovednosti, formuje osobnost
zaměstnance;
 Zvyšuje pracovní výkon a produktivitu práce, přináší zkvalitňování výroby a
služeb více, než jiné formy vzdělávání;
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 Umožňuje předvídat důsledky ztrát pracovní doby a omezovat důsledky těchto
ztrát;
 Zlepšuje pracovní proces zhodnocováním předchozích zkušeností;
 Umožňuje hledat cesty ke zlepšení pracovního výkonu jednotlivců;
 Zlepšuje vztah zaměstnance k organizaci;
 Zvyšuje motivaci zaměstnance;
 Zvyšuje kvalitu, a s tím i tržní hodnotu jednotlivce, zvyšuje jeho šance na trhu
práce;
 Urychluje personální a sociální rozvoj jedince, šance na funkční a platový postup;
 Přispívá ke zlepšování mezilidských vztahů v organizaci. (8)
Existence systému vzdělávání v organizaci také zvyšuje její atraktivitu. Tím může
ovlivnit proces získávání nových zaměstnanců, když povzbuzuje nedostatečně odborně
připravené uchazeče, nabízí jim perspektivu. Dává veřejně najevo, že se nezbavuje
zaměstnanců, jestliže pro ně nemá využití, ale naopak dává možnost se přizpůsobit
pomocí vzdělávání novým požadavkům. Jedná se o určitou sociální jistotu.
Úloha personálního útvaru v procesu vzdělávání
Personální útvar je další ze subjektů, kteří se do procesu vzdělávání zapojují. Personální
útvar formuluje a navrhuje politiku a strategii vzdělávání zaměstnanců v organizaci,
vytváří organizační předpoklady vzdělávání, zabezpečuje odbornou a organizační
stránku všech fází systému vzdělávání, iniciuje proces zkoumání potřeby vzdělávání a
analyzuje tuto potřebu vzdělávání, poté navrhuje program a rozpočet vzdělávání, volí
vhodné metody vzdělávání, zajišťuje vzdělávání zaměstnanců mimo jejich pracoviště,
kontroluje průběh procesu vzdělávání. Na konci vzdělávacího procesu organizuje a
metodicky vede vyhodnocování výsledků vzdělávání a jeho účinky. (8)

2.5 Cyklus vzdělávání
Jedná se o opakující se cyklus, který vychází ze zásad politiky, sleduje cíle a strategie
vzdělávání, a je založen na organizačních předpokladech vzdělávání. (16)
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Efektivně realizovaný cyklus vzdělávání představuje dlouhodobý a náročný proces,
který se skládá z těchto čtyř fází:
1. Identifikace rozvojových (vzdělávacích) potřeb zaměstnanců a definice cílů
vzdělávání;
2. Plánování vzdělávání (designování vzdělávacích potřeb), kdy jsou řešeny otázky
rozpočtu, časového plánu, zaměstnanců, kterých se bude vzdělávání týkat, oblastí,
obsahu, použitých metod;
3. Realizace vzdělávacího procesu;
4. Hodnocení výsledku vzdělávání a vyhodnocení účinnosti vzdělávacích programů
a metod.
Klíčové postavení mají tři fáze, a to identifikace vzdělávacích potřeb, plánování
vzdělávání a vyhodnocování výsledků a účinnosti. Tyto rozhodují o tom, jak bude
proces vzdělávání vypadat. (8)

1. Fáze:
IDENTIFIKACE
VZDĚLÁVACÍCH
POTŘEB
→

4. Fáze:
HODNOCENÍ
VÝSLEDKŮ
VZDĚLÁVÁNÍ
↑

2. Fáze:
PLÁNOVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
↓

3. Fáze:
REALIZACE
VZDĚLÁVÁNÍ
←

Obr. 4: Cyklus vzdělávání (8)

2.5.1

Identifikace potřeby vzdělávání

Je velmi obtížné kvantifikovat vzdělání a kvalifikaci. Proto je tato fáze založena spíše
na odhadech a aproximativních postupech. (16)

31

Vzdělávací potřebou označujeme disproporci mezi znalostmi, dovednostmi, přístupem,
porozuměním problémů zaměstnancem a požadavkem na pracovní místo. Jednoduchá
práce klade na zaměstnance menší požadavky, vykonává spíše rutinní činnosti.
Složitější práce vyžaduje specifické znalosti, pochopení složitějších principů a vazeb,
speciální dovednosti, vysoký standard kvality práce, spolupráci s ostatními zaměstnanci,
řízení a rozhodování. (8)
V praxi se v této fázi využívá analýza vzdělávacích potřeb, která spočívá ve
shromažďování informací o současném stavu znalostí, dovedností a schopností
zaměstnanců, o výkonnosti jednotlivců, týmů a organizace, v porovnávání zjištěného se
žádoucím stavem. Výsledkem analýzy je zjištění mezer ve výkonnosti, které je potřeba
eliminovat využitím návrhu vhodného vzdělávacího programu.
Jsou využívány metody, jako je analýza statistických údajů, analýza dotazníků, analýza
informací získaných od nadřízených, zkoumání a hodnocení pracovního výkonu,
rozhovor a další. Jako zdroje potřebných informací jsou využívány také strategie a cíle
organizace, finanční plány a zprávy, pracovní náplně, ukazatele fluktuace a úrazovosti,
výkonnostní normy, organizační řády, hodnocení zaměstnanců a další. (16)
2.5.2

Plánování vzdělávání

Z fáze identifikace vzdělávacích potřeb lze plynule přejít do fáze plánování. Již
v předchozí fázi však vznikají první návrhy plánů a předběžné plány. Formují se první
pracovní úkoly a priority vzdělávání, na základě kterých dále vznikají návrhy rozpočtů.
Tyto se dále upřesňují a projednávají. Výsledkem je definitivní podoba rozpočtu a
programu. Na základě toho je specifikován vzdělávací program. Jsou vymezeny oblasti,
na které se zaměří, jsou stanoveny počty a kategorie zaměstnanců, kteří se vzdělávání
zúčastní, jsou známy metody, prostředky a časový plán vzdělávání. Popis pracovního
místa nachází v rámci systému vzdělávání své opodstatnění. Na jeho základě lze
jednotlivým zaměstnancům plánovat vzdělávací potřeby. (8)
2.5.3

Realizace vzdělávání

Po ukončení fáze plánování je možné začít s realizací konkrétních vzdělávacích aktivit
v souladu s plánem podnikového vzdělávání. Fáze realizace vzdělávacího procesu se
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skládá ze šesti prvků. Těmito prvky jsou cíle, program, motivace, metody, účastníci a
lektoři. (16)
Cíle vzdělávacího procesu
Cíle vzdělávání jsou určeny na základě stanovených potřeb vzdělávání. Rozdělují se do
dvou kategorií, na cíle programové a na cíle jednotlivé vzdělávací akce. „Programové
cíle zahrnují cíle celého vzdělávacího programu jako výstupu procesu stanovení potřeb
vzdělávání. A cíle vzdělávací akce obsahují cíle jednotlivých vzdělávacích aktivit a ty
mohou obsahovat ještě cíle dílčí.“
Aby cíle vzdělávacího procesu přinesly požadovaný efekt jak zaměstnancům, tak
podniku, je vhodné:


aby účastníci měli možnost seznámit se s těmito cíli předem,



aby byly cíle v souladu se strategií podniku,



aby byly cíle měřitelné, konkrétní a dosažitelné. (16)

Program vzdělávacího procesu
Efektivní vzdělávání musí vést k tomu, že se účastníci vzdělávacího programu skutečně
něčemu naučili. Učení je trvalou změnou vědomostí, dovedností, názorů a postojů nebo
pracovního chování. Aby bylo vzdělávání skutečně efektivní, musí být program
konkrétní vzdělávací akce přizpůsoben požadavkům, které jsou na vzdělávání kladeny.
Program vzdělávacího procesu obsahuje časový harmonogram, obsah (témata), použité
metody a pomůcky. (16)

Motivace
V době globalizace a dynamických změn se vzdělání stává rozhodující silou úspěšných
podniků. Je tedy třeba udržovat vědomosti a dovednosti zaměstnanců na potřebné
úrovni. Pro podnik je důležité mít vhodný systém motivace zaměstnanců ke vzdělávání.
Při vypracovávání efektivního motivačního programu v oblasti podnikového vzdělávání
je potřeba správně zvolit soustavu stimulačních faktrorů.
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Tyto stimulační faktory musí:


vycházet ze strategie podniku,



vycházet z cílů podnikového systému vzdělávání,



respektovat potřeby a možnosti zaměstnanců podniku,



zohledňovat specifika podniku a regionu,



reagovat na celospolečenskou situaci v zemi.

Zde je také nutno zmínit, že manažer musí mít přehled o konkrétních motivačních
faktorech, které přichází v úvahu pro jeho kolektiv. Každého totiž motivuje jiný faktor
v jiné míře, a proto je při motivaci ke vzdělávání zaměstnanců nutný individuální
přístup. (16)

Metody vzdělávání
Když jsou stanoveny cíle vzdělávání, je vytvořen program vzdělávacího procesu a
program motivace, je potřeba zvolit vhodnou metodu realizace vzdělávání. K výběru
nejvhodnější a nejúčinnější metody však neexistuje univerzální návod. Volba metod
vzdělávání totiž závisí na okolnostech vztahujících se ke konkrétnímu podniku, k jeho
zaměstnancům a jeho cílům vzdělávání. Významnou roli při výběru vzdělávací metody
také hrají styl a kultura učení v organizaci. Současné vzdělávací metody mají
podporovat rozvoj tvořivosti a flexibility, ochotu přijímat změny a reagovat na ně,
důležité je také používání moderních technických prostředků.
Metody vzdělávání jsou důležitým nástrojem zajišťujícím vzdělávací proces.
Výběr a vhodné použití metody by měly odrážet individuální potřeby a požadavky
podniku, měly by ale také reagovat na současné celosvětové trendy technického a
ekonomického vývoje. (16)
Výběr vhodných metod je určován různými faktory. Těmito faktory jsou
například počet a věk účastníků vzdělávacího programu, jejich současná a požadovaná
úroveň vědomostí, dovedností, motivace k učení a také zastávaná pozice. Významným
faktorem jsou programové cíle, priority a druh podnikání, kterým se podnik zabývá.
Důležitá je odborná úroveň a zkušenosti lektorů a prostorové možnosti realizace
vzdělávacích programů.
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faktory ovlivňující volbu vzdělávacích metod
cíle učení
 vědomosti
 dovednosti
 schopnosti
 postoje, hodnoty

lidské faktory
 lektoři
 účastníci
 prostředí

předmět a obsah
 specifický předmět a
požadavky podniku
 interdisciplinární
těžkosti

časové a materiální faktory
 čas
 finance
 vzdělávací zařízení

principy učení
 motivace
 aktivní zapojení
 individuální přístup
 zpětná vazba
Obr. 5: Faktory ovlivňující volbu vzdělávacích metod (16)

Postupem času se vytvořila vcelku široká škála metod vzdělávání, které lze rozdělit do
dvou základních skupin. Těmito skupinami jsou
1. metody používané ke vzdělávání na pracovišti při výkonu práce („on the job“)
( tato skupina metod vzdělávání bývá považována za vhodnější u vzdělávání
dělníků),
2. metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště („off the job“)
( metody vzdělávání patřící do této skupiny metod jsou vhodněší ke vzdělávání
vedoucích pracovníků a specialistů).

Mezi metody používané ke vzdělávání při výkonu práce na pracovišti patří:


Instruktáž při výkonu práce je nejčastěji používaná metoda vzdělávání. Jedná se
o nejjednodušší způsob zácviku nového, popř. méně zkušeného pracovníka, při
němž zkušený pracovník nebo přímý nadřízený předvede pracovní postup a
vzdělávaný pracovník si pozorováním a napodobováním předvedený pracovní
postup osvojí při plnění svých pracovních úkolů.



Coaching přestavuje dlouhodobější vysvětlování a sdělování připomínek a
kontrolu výkonu pracovníka ze strany nadřízeného nebo vzdělavatele.
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Mentoring je metoda spočívající v tom, že si vzdělávaný pracovník sám vybírá
svého mentora ( rádce) a ten mu radí a stimuluje jej.



Counselling patří k nejnovějším metodám formování pracovních schopností. Jde
o vzájemné konzultování a také vzájemné ovlivňování vzdělávaného a
vzdělavatele.



Asistování je tradiční, často používaná metoda. Vzdělávaný je přidělen jako
pomocník ke zkušenému pracovníkovi a učí se od něj pracovním postupům tak
dlouho, dokud nebude schopen své úkoly zvládat samostatně.



Pověření úkolem spočívá v tom, že vzdělávaný pracovník je nadřízeným nebo
vzdělavatelem pověřen splnit určitý úkol a jeho práce je sledována.



Rotace práce je metoda, při níž je vzdělávaný pracovník na určité období
pověřen úkoly v různých částech organizace.



Pracovní porady jsou metody vzdělávání, prostřednictvím kterých se účastníci
seznamují s problémy a fakty týkajících se nejen jejich vlastního pracoviště, ale
i celé organizace. (8)

Kromě poslední zmíněné metody vzdělávání se jedná o individuální metody vzdělávání.
Vyžadují tedy individuální přístup a partnerský vztah mezi vzdělávaným

a

vzdělavatelem.
K metodám používaným ke vzdělávání mimo pracoviště se často přistupuje jako
k metodám používaným k hromadnému vzdělávání skupin účastníků. Mezi metody
používané ke vzdělávání mimo pracoviště patří:
 Přednáška, která je zaměřena na zprostředkování faktických informací nebo
teoretických znalostí.
 Přednáška spojená s diskusí nebo také seminář je metoda zprostředkovávající spíše
znalosti.
 Demonstrování zprostředkovává znalosti a dovednosti názorným způsobem za
použití audiovizuální techniky nebo počítačů. Je to metoda, která vnáší do vzdělávání
důraz na praktické využívání znalostí a hodně se orientuje na dovednosti.
 Případové studie jsou rozšířenou a oblíbenou metodou. Používají se při vzdělávání
manažerů a tvůrčích pracovníků. Jde o skutečná nebo smyšlená vylíčení nějakého
organizačního problému, účastníci vzdělávání je studují a navrhují řešení problému.
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 Workshop je variantou případových studií. Praktické problémy se pomocí této
metody řeší týmově a z komplexnějšího hlediska.
 Brainstorming je také variantou případových studií. Skupina účastníků je vyzvána,
aby každý z nich navrhl způsob řešení zadaného problému a po předložení následuje
diskuse o navrhovaných řešeních a hledá se optimální návrh.
 Simulace je metoda více zaměřená na praxi a aktivní účast školených. Účastníci jsou
požádání, aby během dané doby učinili řadu rozhodnutí podle podrobného scénáře,
obvykle se jedná o řešení běžné situace vyskytující se v práci vedoucích pracovníků.
V průběhu vzdělávání se přechází od jednodušších problémů ke složitějším.
 Hraní rolí je metodou vyloženě orientovanou na rozvoj praktických schopností
účastníků, od kterých se vyžaduje aktivita a samostatnost. Tato metoda je zaměřena
na osvojení si určité sociální role a žádoucích sociálních vlastností spíše u vedoucích
pracovníků.
 Assessment centrum je moderní, vysoce hodnocená metoda nejen při výběru, ale i při
vzdělávání manažerů. Účastník plní různé úkoly a řeší problémy tvořící každodenní
náplň práce manažera. Tyto úkoly jsou generovány počítačem a ten také
vyhodnocuje řešení účastníka, účastník si tak může porovnávat svá řešení s řešením
optimálním, a tím se vlastně učí.
 „Outdoor training“ je možné také nazvat „učení se hrou“. Je to metoda, která je
spojena se sportovními výkony, které napomáhají zlepšit manažerské dovednosti.
Toto vzdělávání se může odehrávat ve volné přírodě, v tělocvičně nebo také
v upravené učebně.
 Vzdělávání pomocí počítačů patří k metodám, které usnadňují učení pomocí schémat,
grafů a obrázků. Poskytují vzdělávanému obrovské množství informací, nabízejí
různé testy a cvičení a umožňují průběžně hodnotit proces osvojování si znalostí a
dovedností. (8)
Účastníci podnikového vzdělávání
Klíčovým prvkem podnikového vzdělávání jsou jeho účastníci. Každý člověk má
vlastní styl učení, někdo dává přednost praktickým cvičením a je připraven učit se ze
svých chyb, zatímco jiní upřednostňují teoretické získávání znalostí a dovedností, které
mohou přenést do svého prostředí.
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Na rozdílnost stylů učení se zaměřili Kolb, Honey a Mumford. Tito vědci
definovali dvě kategorie základních stylů učení. První kategorii vytvořili Honey a
Mumford, kteří specifikovali tyto základní styly učení:


Aktivisté se cítí dobře tady a teď. Dominují u nich okamžité zkušenosti a mají
snahu projevit se v krátkodobých krizích.



Reflektor znamená „osoba odrážející názory“. Tito lidé rádi stojí v pozadí,
sledují ostatní účastníky a uvažují o zkušenostech z různých úhlů pohledu,
shromažďují údaje a analyzují je dříve než dojdou k závěrům.



Teoretici touží po základních principech, teoriích, modelech nebo systémech.
Oceňují racionalitu a logiku, mají snahu být objektivní a analytičtí.



Pragmatici jsou lidé pátrající po nových myšlenkách, často se chopí první
příležitosti, aby experimentovali s aplikacemi. Tito účastníci se z kurzů vracejí
plni nových myšlenek, které chtějí vyzkoušet v praxi.

Trochu odlišný názor na styly učení má Kolb, který tvrdí, že získávání nových
vědomostí, dovedností a postojů je procesem konfrontace mezi čtyřmi volbami
experimentálního učení. Těmito volbami jsou schopnost konkrétní zkušenosti,
schopnost reflexního pozorování, schopnost abstraktní koncepce a schopnost aktivního
experimentu.



Schopnost konkrétní zkušenosti znamená, že jedinec dokáže do nové zkušenosti
plně zahrnout sám sebe.



Schopnost reflexního pozorování znamená, že jedinec musí umět pozorovat a
odrážet vlastní zkušenosti z různých úhlů a hledisek. Týká se tedy aktivního
přemýšlení o zkušenosti a jejím významu.



Shopnost abstaktní koncepce představuje schopnost zahrnout své pozorování do
platných teorií.



Schopnost aktivního experimentu znamená, že nové myšlenky jsou testovány
v nových situacích, z toho vzniká nová konkrétní zkušenost a cyklus začíná
nanovo. (16)
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3 Analýza současného stavu
Většina organizací ve vyspělých zemích věnuje vzdělávání svých pracovníků trvalou
pozornost. Má vypracovanou svou vlastní koncepci vzdělávání, vyčleněnou skupinu
lidí, kteří se touto problematikou zabývají a má nezřídka i své vlastní vzdělávací
zařízení. Aby vzdělávání nebylo náhodné a nepravidelné, aby bylo efektivní a zaručilo
firmě návratnost vložených prostředků, musí být systematické a vycházet z celkové
firemní strategie.

To vyžaduje nezbytnou

meziútvarovou spolupráci i spolupráci

s interními a externími odborníky a vzdělávacími institucemi. Systematické vzdělávání
pracovníků v organizaci

musí být neustále se opakující cyklus, vycházející ze zásad

politiky vzdělávání, sledující jasně stanovené cíle vzdělávání a opírající se o pečlivě
vytvořené organizační a institucionální předpoklady. Nemůže být tedy krátkodobou
záležitostí, což si ST-OS stále více uvědomuje.

3.1 Cíle vzdělávání ve společnosti
Základní cíle vzdělávání uplatňované do současné doby ve ST-OS vyplývaly
z politiky jakosti, tak z aktuálních potřeb firmy. Vedení společnosti

jak

považuje

vzdělávání a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců za jednu ze svých priorit a to
zvláště v době, kdy je třeba aktivně reagovat na nastalé změny.
Cíle vzdělávání

zaměstnanců

jsou

jednoznačně definovány ve strategii firmy

následovně :
⇒ Dosáhnout, aby na všech úrovních ve společnosti působili odborně zdatní a
iniciativní zaměstnanci, schopní flexibilně zvládat měnící se nároky práce
⇒ Propojit

systém vzdělávání s aktuální potřebou firmy, jejími strategickými

záměry a individuálními potřebami jednotlivců
⇒ Zajišťovat plynulý přenos informací z klíčových zaměstnanců /nositelů knowhow v jednotlivých oblastech na ostatní zaměstnance ve společnosti ve formě
znalostního managementu
⇒ Systematické vzdělávání zavést

na všech organizačních úrovních, zapojit

všechny zaměstnance do centralizovaného systému vzdělávání
⇒ Pravidelně sledovat návratnost investic do lidského potenciálu prostřednictvím
ukazatelů produktivity práce, kvality a profesionality pracovního výkonu
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⇒ Promítnout přístup zaměstnance k vlastnímu rozvoji jako jedno z kritérií při
stanovení jeho osobního hodnocení v rámci odměňování

3.2 Hlavní záměry vzdělávání ve ST-OS
Hlavním záměrem vzdělávání je navázat na celofiremní blok vzdělávání „CESTA
ZMĚN VE ST-OS“, který se uskutečnil v letech 2002 až 2004 v souvislosti s celkovou
restrukturalizací firmy. V rámci tohoto vzdělávacího bloku byli proškoleni všichni
klíčoví zaměstnanci tak, aby byly předem eliminovány problémy, vyplývající
z náročných organizačních změn.

V záměrech vzdělávání chce ST-OS stavět na

pozitivních

zkušenostech, které

vyplynuly z ucelené dlouhodobé koncepce vzdělávání, neboť její přínos pro
zaměstnance byl nesporný. Navíc dosažení změny vzdělanostní a kvalifikační struktury
zaměstnanců je jedním z hlavních bodů střednědobé strategie na léta 2009-2013.

Při tvorbě nového vzdělávacího programu bude

postupováno tak, aby vznikl

komplexní, střednědobý model rozvoje lidských zdrojů, který se nejvíce přibližuje
filozofii „Učící se organizace“, neboť v ní spatřuje vedení společnosti možnou
konkurenční výhodu oproti srovnatelným firmám na českém trhu. Rovněž ji chápe
jako

jeden z možných

způsobů, jak reagovat na dlouhodobě neřešené problémy

vzdělávání dospělých v rámci celé ČR.

Východiska nového vzdělávacího programu jsou následující :
1. Úzce propojit teoretické vzdělávání s přenosem praktických znalostí a zkušeností
v jednotlivých oblastech, pozicích a profesích
2. Zapojit maximální počet zaměstnanců firmy do vzdělávacího procesu
3. Vzdělávací aktivity nastavit tak, aby minimálně narušovaly pracovní cyklus a
plnění úkolů a na straně druhé byly pro účastníky maximálně efektivní a
přínosné
4. Měřit

a

vyhodnocovat

účinnost

a

efektivnost

systému

prostřednictvím jasně sledovaných controllingových ukazatelů .
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vzdělávání

Příprava vlastní koncepce vzdělávání představuje dlouhodobý cyklus, který je tvořen
čtyřmi fázemi dle následující tabulky

Fáze
1.

Zaměření

Termín/rok

Identifikace potřeb vzdělávání

Výstup
Projektový záměr

z pohledu strategických záměrů firmy

2009

Vzdělávacího centra
„KUKLA“

2.

a) Identifikace potřeb vzdělávání

Promítnutí potřeby

jednotlivých zaměstnanců firmy

vzdělávání do hodnocení
2010

b) Příprava realizačního projektu
Vzdělávacího programu

zaměstnanců
Projektový plán zajištění
vzdělávacích akcí na
období 2011-2013

3.

Realizace vzdělávacího programu

2011-2013

Průběžná roční zpráva,
průběžné vyhodnocení akcí

4.

Vyhodnocení výsledků vzdělávání,
účinnosti vzdělávacího programu a

2014

použitých metod.

Nová personální strategie
firmy

Tab. 1: Příprava vzdělávacího záměru ST-OS

Při úspěšné realizaci vlastního vzdělávacího programu získá ST-OS konkurenční
výhodu tím, že si zajistí dostatek kvalitních lidských zdrojů v potřebné kvalifikační
vybavenosti a struktuře zejména v době, kdy lze očekávat ukončení hospodářské recese
a nové oživení podnikatelských příležitostí.
Navíc bude možno takto ucelenou
výhodně

a prověřenou koncepci vzdělávacího programu

nabídnout spolupracujícím firmám a tím posílit postavení ST-OS jako

dominantního zaměstnavatele v mikroregionu Ivančicka, což je dalším strategickým
cílem firmy.
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3.3 Realizace dosavadních vzdělávacích projektů ve ST-OS
V letech 2002 až 2004 realizovala ST-OS tříletý vzdělávací cyklus “CESTA ZMĚN VE
ST-OS“ pro 36 vybraných - klíčových zaměstnanců firmy.
V průběhu projektu bylo odučeno celkem 10 výukových bloků , 59 témat s rozsahem
472 výukových hodin.
Souhrnné vyhodnocení úspěšnosti akce bylo následující :
vysoké náklady

1

2

nízké náklady

3

4

5

6

7

8

nízký počet účastníků

1

2
2

3

4

5

6

7

2

8

3

4

5

6

7

3

8

2

10

9

10

rozhodující firemní činnosti

4

5

6

7

8

běžné učební metody

1

9

často se opakující aktivita

nerozhodující firemní činnosti

1

10

vysoký počet účastníků

jednorázová aktivita

1

9

9

10

moderní učební metody

3

4

5

6

7

8

9

10

Tab. 2: Souhrnné vyhodnocení

Následně v letech 2005 – 2006 byly vzdělávací akce zaměřeny na rozpoznání silných a
slabých stránek vybraných zaměstnanců na klíčových pozicích i perspektivních a to jak
v kategorii TH, tak D a to formou Development Center. Na základě dosažených
výsledků byly zpracovány Rozvojové plány zaměstnanců a jejich obsah zakomponován
do vzdělávacích akcí.

Ukázku výsledků jednotlivých DC (měření kompetencí klíčových zaměstnanců v roce
2005 a perspektivních zaměstnanců v roce 2006 přináší následující grafy 3,4).

Jak je patrno z dosažených výsledků obou Development center,

prostor k rozvoji

zaměstnanců v klíčových kompetencích je dostatečně velký. Navíc od doby měření již
uplynul jistý čas a zatímco některé kompetence se časem a zkušenostmi vyvíjejí (např.
schopnost myšlení), jiné se časem otupují (komunikativnost, sebeprezentace) a bez
potřebných refresh-kursů se neobejdou.
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Graf 2: Výsledky Development centra 2005 klíčových zaměstnanců v %
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Graf 3: Výsledky Development centra 2006 perspektivních zaměstnanců v %.

Rok 2007-2008 byl zaměřen na individuální rozvoj klíčových zaměstnanců a to v rámci
projektu Poradenství. Preferovanou formou vzdělávání byl individuální mentorink a
koučink.

V prvním pololetí roku 2009 zrealizovala ST-OS školící 7 modulový program Rozvoj
obsluhy a údržby obráběcích strojů pro 30 obráběčů a 7 modulový školící program SoftSkills pro 15 klíčových zaměstnanců. Ve druhém pololetí 2009 byl realizován další 17
modulový program Efektivita výrobního procesu pro 30 obráběčů a 12 modulový
program Management firemních procesů pro 15 klíčových zaměstnanců. Oba tyhle
programy byly realizovány v rámci projektu ESF – OP RLZ „Vzdělávejte se!“ se 100%
úhradou mzdových nákladů účastníků i nákladů na realizaci vzdělávácí akce (lektoři,
výuková dokumentace, občerstvení). Výstupem byl kontrolní test a certifikát
akreditované společnosti, že zaměstnanci absolvovali vzdělávání na dané téma.
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Jediná kritika vzdělávacího
ělávacího programu byla vedena vůči
v i nevyhovujícím
nevyhovují
školícím
prostorám, zatímco obsah a zaměření
zam
obou vzdělávacích
lávacích programů byly hodnoceny
účastníky jako velmi přínosn
řínosné a užitečné.

Úvod do selfmanagementu

Moderní trendy
v obrábění

Práce
s moderními
měřidly

Rozvoj
obsluhy a
údržby
obráběcích
strojů

Řídící legislativa

Komunikace
v pracovním
týmu

Umění
organizovat
sebe i druhé

Čtení výkresové
dokumentace

Praktické
sebepoznání

Soft Skills
pro klíčové
zaměstnance

Efektivní
jednání a
komunikace

Týmová
spolupráce

Základy
programování I.

Prezentační
dovednosti

Obsluha a
běžná údržba
strojů I

Využívání
sociálních
kompetencí

Obr. 6: Přehled odučených
ených modul
modulů

Vzdělávací a především
edevším praktické školící procesy, které v současné době
dob ST-OS
realizuje,

se odehrávají v naprosto nevyhovujících prostorách a to jak kapacitně,
kapacitn tak

především
edevším svým

dispozi
dispozičním
řešením.
ešením.

Mnohdy se školení odehrává přímo
p
na

pracovištích a váže tak zbytečně
zbyte
kapacity na strojích, které by mohly být zapojeny do
produktivní pracovní činnosti. Školení skupiny o větším
v
počtu účastník
častníků než 15 musí
být realizováno v prostorách okolních restaurací, které vyhovují sice kapacitně,
kapacitn nikoliv
však svým určením
ením a vybavením.

3.4 Náklady na rozvoj a vzdělávání
vzd
zaměstnanců
Náklady na rozvoj zaměstnanců
zamě
jsou nedílnou součástí
ástí plánovaných nákladů
náklad firmy ,
neboť je vedení společnosti
čnosti vnímá jako náklady strategické.
Z pohledu na následující grafy je patrné, že společnost
nost se rozhodla už v roce 2009 čelit
probíhající hospodářské
řské krizi i formou vzdělávání
vzd
zaměstnanců.
ů. Pokles celkových
nákladů na vzdělávání
lávání je zapříčiněn
zap
především poklesem počtu zaměstnanců a ne
snížením disponibilních prostředků
prost
vyčleněných
ných na rozvoj lidských zdrojů.
zdroj

Na

vzdělávání vynaložila firma v roce 2009 cca 8 500 Kč na jednoho zaměstnance,
zam
lze
však předpokládat,
edpokládat, že v případě zrealizování nabízených příležitostí
říležitostí v projektech
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Lidské zdroje a zaměstnanost
zamě
se náklad na zaměstnance v budoucím období
zdvojnásobí.
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Graf 4: Vývoj nákladů ST--OS na vzdělávání v jednotlivých letech 2004-2009

Graf 5: Náklady na vzdělávání
ělávání v %
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8,6
8,4
8,2

8,5

tis.Kč

8,0

8,0

7,8
7,6

7,7

7,4

7,4

7,2
7,0
6,8
2006

2007

2008

2009

náklad na zaměstnance

Graf 6: Náklady na vzdělávání
ělávání na jednoho zam
zaměstnance ST-OS
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3.5 Analýza lidských zdrojů
Primární cílovou skupinou v rámci realizace projektu Vzdělávací
Vzd lávací centrum KUKLA
budou zaměstnanci
stnanci firmy ST-OS.
ST
Odborná vyspělost pracovníkůů a jejich přístup
p
k práci
je základním předpokla
edpokladem k naplnění strategických cílů firmy. Umožní navázání
vzájemně výhodných vztahů
vztah se zákazníky, dodavateli i spolupracujícím firmami, jež
jsou založeny na maximální korektnosti a důvěře.
d

Vývoj věkové
kové struktury
Jak je patrno z následujícího grafu 7, nejčastější věková
ková kategorie zaměstnanců
zam
je
pozdního středního věku,
ěku, tzn., že se jedná o zaměstnance s již nabytými zkušenostmi,
kteří je mohou předávat
edávat svým mladším kolegům.
koleg
Z tohoto faktu vychází i vlastní
vzdělávací
lávací program GROWTH, který bude představen
p
v dalších kapitolách.

Graf 7: Věková
ková struktura zam
zaměstnanců ST-OS v roce 2009

Vývoj vzdělanostní
lanostní struktury
Firma disponuje 35 % procenty zaměstnanců,
zam
kteří mohou být s ohledem na dosažené
vzdělání zařazeni do Akademie interních lektorů,
lektor která je opět součástí
částí koncepce
vzdělávání ve ST-OS
OS na léta 2011-2013.
2011
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Graf 8: Zastoupení jednotlivých úrovní vzdělání
vzd
zaměstnanců ST-OS v %

Fluktuační
ní ukazatele
Společnost
nost je dlouhodobě
dlouhodob zaměstnanecky
stnanecky stabilizována. Míra fluktuace činí v letech
2006-2009 v průměru
ěru 14%
14
a index stability 84%, což lze považovat za standardní
ukazatele, neboť průmě
ůměrná míra fluktuace v Česku je 15%1. Znamená to, že ve
sledovaném období opustí
stí firmu 14
1 osob na 100 zaměstnanců.
Přehled nástupů a výstupů jednotlivých zaměstnaneckých kategorií uvádí graf 9.

Graf 9: Vývoj nástupů a výstupů
výstup zaměstnanců v letech 2006-2009
2009 po kategoriích

1

Podle údajů z průzkumu
zkumu HR Controlling 2007 společnosti
nosti PricewaterhouseCoopers je mediánová

hodnota celkové fluktuace v České republice 14,8 %, ale v některých společnostech
čnostech dosahuje i hodnot
kolem 25 %, což je výrazněě více než míra, která je považována
považo
za doporučenou –do
do 10%.

47

3.6 Spolupráce se subjekty poskytujícími odborné vzdělávání
Snahou ST-OS je řešit od roku 2002 vzdělávání svých zaměstnanců koncepčním,
nenahodilým způsobem. Tomuto záměru odpovídá i forma spolupráce s odbornými
vzdělávacími institucemi a účast na jejich vzdělávacích aktivitách.
Nejvýznamnější spolupracující vzdělávací organizace :
⇒ Regionální obchodní a hospodářská komora Brno- krátkodobé vzdělávací akce
všeobecného zaměření
⇒ Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) – odborné vzdělávání
v dopravní a kolejové technice
⇒ Poradenská a vzdělávací společnost KONSENS,

s.r.o. – dlouhodobé a

koncepční vzdělávací projekty
⇒ MISAN Lysá nad Labem – dlouhodobé vzdělávání v programování, obsluze a
údržbě CNC strojů japonské výroby YAMAZAKI MAZAK

3.7 SWOT analýza projektu
V dnešní ekonomicky nepříznivé době je třeba brát velmi vážně identifikované hrozby
firmy, snažit se o jejich analýzu, identifikaci skutečných možných dopadů pro
fungování firmy a jejich eliminaci. Rovněž se firma musí soustředit na eliminaci svých
“Slabých stránek“ a především nedopustit, aby se přeměnily v “Hrozby“. Důsledným
řešením identifikovaných “Slabých stránek“ je možné získat výhody a přeměnit je ve
své “Silné stránky“, které by společnost měla kultivovat, ošetřovat, chránit si je,
maximalizovat a rozšiřovat.
Eliminuje-li firma své Hrozby, koncepčně řeší Slabé stránky a kultivuje Silné stránky,
potom může efektivně realizovat Příležitosti, které identifikuje. Jakýkoliv opačný
postup je riskantní a nebezpečný! Je velkou chybou snažit se o realizaci
identifikovaných Příležitostí bez eliminace Hrozeb a Slabých stránek.
Výsledky provedených analýz a zjištěných informací o projektu jsou zpracovány
technikou SWOT.
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Silné stránky
1. Efektivní využití objektu uvnitř areálu a ve
vlastnictví firmy
2. Dlouhodobá stabilita firmy a síla vlastního
kapitálu
3. Zajištění komplexní a systematické péče o
rozvoj zaměstnanců-naplnění strategického
cíle
4. Zkušenosti se vzdělávacími projekty
dlouhodobého charakteru (CESTA ZMĚN
VE ST-OS)
5. Schopnost vytvořit tým interních lektorů ze
špičkových odborníků
6. Moderní edukační vybavení s doplňkovými
cateringovými službami
7. Vysoká loajalita a sounáležitost
zaměstnanců s firmou
Příležitosti
1. Neexistence obdobného školícího zařízení
v regionu-regionální výlučnost
2. Zvýšení prestiže u obchodních partnerůrozvoj další spolupráce
3. Uspokojení poptávky po komplexním
vzdělávání spolupracujících firem –
vytížení kapacit
4. Propojení školícího střediska
s průmyslovou historií oblasti (zájem i
jiných projektů EU)
5. Zajištění potencionálního zdroje
pracovních sil pro potřeby rozvoje firmy
6. Prohloubení spolupráce v oblasti výzkumu
a vývoje s odbornými školami a
výzkumnými pracovišti
7. Prohloubení spolupráce se zastupitelskými
orgány a institucemi mikroregionu
8. Jedinečnost multifunkčního atria –
konferenční prostory k všestrannému
využití
8. Diverzifikace podnikatelských rizik
v doplňkových podnikatelských aktivitách
firmy
9. Příliv nekvalifikovaných lidí z nových
zemí EU a třetího světa – migrace
Tab. 3: SWOT analýza
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Slabé stránky
1. Hospodářská recese, znamenající
omezené investice firem do
vzdělávání
2. Vyvolané náklady na redislokaci
stávajících činností v objektu
3. Chybějící ubytovací kapacity
v bezprostřední blízkosti

1.

2.

3.

4.

5.

Hrozby
Dlouhotrvající hospodářská krize,
omezující podnikatelský
potenciál firem v regionu
Eskalace podporovaných
vzdělávacích aktivit jako reakce
na hospodářskou krizi
Rychlý nástup konjunktury,
zabraňující systematickému
vzdělávání zaměstnanců
z časových důvodů
Přebytek kvalifikovaných
zaměstnanců na pracovním trhu
z důvodu zvýšené
nezaměstnanosti
Omezení dotačních programů EU

Mezi slabé stránky projektu jsou zařazeny chybějící ubytovací kapacity v bezprostřední
blízkosti. Společnost se rozhodla spolupracovat s provozovateli ubytování jak v městě
Oslavany,

tak v Ivančicích a dalšími ubytovacími zařízeními

v regionu. Výdaje

spojené s realizací projektu školícího střediska jsou spolufinancovány fondy Evropské
unie, což snižuje náročnost vlastních zdrojů ST-OS na přijatelnou úroveň.
Velkou hrozbou celého projektu by mohlo být, že díky vládou ČR vyhlášeným
projektům– “Vzdělávejte se!“ a “Školení je šance“ pro snížení nezaměstnanosti
v krizovém období, se poptávka firem po vzdělávacích aktivitách naplní v době, kdy
ještě vzdělávací centrum KUKLA ještě nebude zprovozněno.

Dalším rizikem, se

kterým společnost musí počítat, je přebytek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce
z důvodu zvýšené nezaměstnanosti, která je důsledkem především hospodářské krize.
Mezi nejdůležitější silnou stránku projektu patří především to, že společnost je finančně
velmi stabilní s významnou sílou vlastního kapitálu a navíc je 100% vlastníkem objektu,
ve kterém se má středisko realizovat. ST-OS dlouhodobě spolupracuje s poradenskovzdělávací firmou KONSENS, která provádí téměř veškerá školení ve společnosti,
takže obě strany už znají své vzájemné požadavky a tím zrychlují vzájemnou
komunikaci při přípravách školení apod.
Za nejvýznamnější příležitost projektu Vzdělávací centrum KUKLA se dá považovat,
že v regionu neexistuje obdobné školící zařízení nabízející kvalitní zázemí pro
vzdělávání dospělých.

50

4 Návrh projektu
V této části se zabývám zdůvodněním vzniku projektu Vzdělávacího centra, jeho
klíčovými aktivitami a popisem budoucího fungování, včetně organizačního
zabezpečení . Samostatnou kapitolu věnuji ekonomice projektu .

4.1 Zaměření a specifikace předmětu projektu

Hlavním záměrem projektu je vybudování vlastního,
vzdělávacího zařízení ST-OS,

samostatně vyčleněného

umístěného přímo v areálu, vybaveného moderními

školícími pomůckami a programy, respektující současné edukační trendy a vytvoření
zázemí pro lektory a účastníky školení.
S ohledem na to, že v regionu prokazatelně chybí zařízení tohoto typu, zvolila firma
po zralé úvaze a zvážení všech možných alternativ velkorysejší řešení školícího
střediska o kapacitě 95 školících míst, které ji umožní současně realizovat tři směry
svých strategických záměrů:
1. Zabezpečit plánované

flexibilní školení vlastních zaměstnanců v duchu

filozofie „Učící se organizace“
2. Udržet dominantní postavení podnikatelského subjektu mikroregionu Ivančicka
i v rámci okresu Brno-venkov, díky němuž si zajistí dostatek kvalifikované
pracovní síly i v budoucím období a posílí svoji firemní image
3. Diverzifikovat podnikatelské riziko zavedením vedlejší podnikatelské činnosti
v rámci využívání volných školících kapacit.

Pro naplnění vzdělávacích záměrů bude nezbytně nutné vybavit školící pracoviště
potřebnou audiovizuální technikou, PC a simulátory řídících systémů obráběcích strojů,
pomůckami a dalšími prostředky pro výuku (programování, odstraňování běžných
závad strojů a řídících systémů, programů pro měření apod.)
pracoviště

Další zbudovaná

školícího střediska budou sloužit pro nezbytnou jazykovou výuku,

počítačová učebna

pro získávání znalostí v oblasti informačních technologií

a

realizací projektu vzniknou i dostatečné prostory pro školení praktických znalostí a
dovedností v reálném managementu jednotlivých firemních procesů.
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Za nezbytný přínos navrženého řešení projektu lze považovat původní historický
prostor multifunkčního

atria, které svojí plochou o výměře 197 m2 a s kapacitou až

150 míst není klasickou učebnou, ale umožní ST-OS, spolupracujícím firmám a
institucím v regionu realizovat především doplňující aktivity ať již
hromadného školení všech zaměstnanců , tak

v oblasti

i nejrůznější pracovní mítinky a

společenská setkávání, podporující rozvoj firemní kultury a loajalitu zaměstnanců i
občanů regionu.

Obr. 7: Pohled do stávajících prostor atria

Klíčové aktivity projektu
1. Provedení stavebních úprav nemovitosti ve vlastnictví ST-OS.
2. Pořízení

nezbytného

vybavení

a

školících

pomůcek

pro

technický,

podnikatelský, jazykový a počítačový rozvoj účastníků
3. Vybavení zázemí školícího střediska zajišťující nezbytný komfort účastníků a
pracovní prostory personálu a lektorů (sociální zařízení, skladové prostory,
break room/odpočinková místnost , kabinety pro lektory, pracovna manažera,
prostory pro cateringové služby, stálá výstava a prezentace výrobků STOS
v atriu, apod.)
4. Bezbariérová úprava vstupu pro imobilní účastníky školení v prvním nadzemím
podlaží
Výstupy projektu :
V rámci projektu školícího střediska bude pořízeno:
⇒ 4 školící místnosti pro teoretickou a praktickou výuku s celkovou kapacitou 70
míst, které budou disponovat odpovídajícím vnitřním vybavením a výukovou
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technikou dle potřeb a zaměření jednotlivých školících programů. Celková
výměra ploch školících místností je 217 m2
⇒ 2 malé učebny pro všeobecné účely, tj. pro obecně vzdělávací a rozvojové akce
s kapacitou 14 míst a celkovou výměrou školící plochy 50 m2
⇒ 2 malé učebny pro speciální výuku jazyků a informačních

technologií s

celkovou kapacitou 11 míst a výměrou 49m2
⇒ 48 ks školících pomůcek
⇒ 9 typů školících programů- celkem 48 kusů

Obr. 8: Letecký snímek areálu ST-OS s vyznačením VC

Každý dotovaný projekt z fondů EU vyžaduje zajištění publicity projektu podle předem
stanovených podmínek. Nedodržení potřebné publicity znamená nepřiznání, případně
odebrání schválené dotace. Pro publicitu projektu využije firma své zkušenosti s
publicitou jiných projektů podpořených ze strukturálních fondů.

Publicita bude

zajištěna následujícími způsoby:
1) Informace účastníkům projektu

(dodavatelé, spolupracující firmy, regionální

instituce) o spolufinancování projektu z fondu EU bude s platností od termínu
podání plné žádosti na všech dokumentech vztahujících se k realizaci
Vzdělávacího centra

(vyjma dokumentů specifických, např. účetních, apod.) Na

těchto materiálech bude uveden tzv. standardní text o spolufinancování projektu
s vlajkou EU.
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2) Pamětní deska (plaketa).
Po ukončení
ení rekonstrukce objektu Vzdělávacího
Vzd
centra bude u vchodu do budovy
zabudována

pamě
pamětní
deska v rozměrech 0,4 x 0,4 m s informací
info
o finanční

spoluúčasti EU.
3) Tvorba samolepek povinných log.
log
Samolepky ve stanovené formě
form budou umístěny
ny na veškerých školících pomůckách
pom
– PC, monitory, tiskárny, apod.
apod
4) Tvorba publicity na webových stránkách.
stránkách
Na webových stránkách ST-OS
ST
bude uveden odkaz na www.esfcr.cz a budou zde
zobrazeny aktuální informace o postupu práce na projektu.
5) Informace obchodním partnerům.
partner
Na zrekonstruovaném objektu Vzdělávacího
Vzd lávacího centra bude umístěna
umístě vlajka EU. Ve
všech školících prostorách budou umístěny
umíst
plakáty se standardním textem o
spolufinancování projektu s vlajkou EU a stolní vlaječky EU.
6) Vydání tiskové zprávy a uspořádání tiskové konference u příležitosti
íležitosti otevření
otev
Vzdělávacího
lávacího centra regionálního charakteru.
7) Jako veřejná
ejná propagace a nabídka vzdělávacích
vzd
programů budou vydávány letáky a
informační
ní materiály o realizovaných vzdělávacích
lávacích akcích opatřené
opat
vždy
standardním textem o spolufinancování projektu s vlajkou EU.

Obr. 9:: Publicita projektu v průběhu realizace stavby
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4.2 Technické řešení projektu
Popis objektu Vzdělávacího centra
Objekt, který byl vyčleněn výhradně pro potřeby Vzdělávacího centra, se nachází
uvnitř areálu společnosti a tvoří jej dvě na sebe navazující budovy.

Vstupní část je

dvoupodlažní s částečným podsklepením a slouží v současnosti jako administrativní
budova. Na vstupní část navazuje halový prostor- atrium s bočními křídly. Boční křídla
jsou dvoupodlažní, druhé nadzemní podlaží je přístupné z ochozu, který obíhá po
obvodu halového prostoru-atria. Vstup na ochoz je ze schodiště, které je situováno ve
vstupní části dvoupodlažní budovy.

Obr. 10: Stávající pohled do vyčleněného objektu

667 m2

Zastavěná plocha střediska:

7548 m2

Obestavěný prostor střediska:

316 m2

Podlahová plocha školících prostor:
Podlahová plocha místnosti pro přestávky:

71 m2

Podlahová plocha kabinety, registrace, kancelář:

81 m2

Podlahová plocha sociální zařízení:

44 m2

Podlahová plocha komunikace, ochoz, šatna:

240 m2

Podlahová plocha atrium:

197 m2
46 m2

Podlahová plocha technické zázemí:

1.NP je navrženo pro užívání osobami s omezenou možností pohybu a orientace ve
smyslu Vyhlášky 369/2001 v pozdějším znění. Vstup do Vzdělávacího centra je řešen
jako bezbariérový.
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Obr. 11: Půdorys 1. NP

Popis učeben v 1.NP
Malá učebna U1 -105 je určena pro praktické i teoretické školící akce s malým
počtem účastníků (6 osob), které nekladou nároky na prostory. Je standardně vybavena
nezbytným nábytkem, nástěnnou keramickou tabulí, nástěnkou a flipchartem.

Školící místnosti S1-107 a S2-110 jsou určeny pro školící akce zejména praktického
zaměření s větším množstvím účastníků (15-20 osob) především v programech , které
vyžadují kromě standardního vybavení další vnesené
větších rozměrů
místnosti

jsou

technické pomůcky zejména

(nástroje, nářadí, měřící technika, etalony, apod.). Obě školící
vybaveny

potřebným

nábytkem,

přenosnými

dataprojektory

s ultrakrátkou projekční vzdáleností, vyjíždějícími plátny, přenosným vizualizérem,
vzhledem k velikosti místností jsou ozvučeny, dále jsou z hlediska vybaveny
bezpečnosti přenosným PC – notebookem.
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Obr. 12: Půdorys 2. NP

Popis učeben v 1.NP
Počítačová učebna U2-212 pro výuku informačních technologií má kapacitu 6 míst,
je vedle nábytku, flipchartu, nástěnky vybavená 7 stacionárními PC + monitory pro 6
školených

účastníků+ 1 lektora, s šesti dalšími přístupovými místy pro externí

připojení. Vedle standardních počítačových kursů

se zde budou vyučovat základy

programování v systémech CNC MATRIX a KOVOPROG a dále základy a užití
grafického programu AUTOCAD 2010 Mechanical. Některé další programové
vybavení má již ST-OS zakoupeno a bude do vzdělávacího centra interně převedeny.

Malá učebna U3-203 o kapacitě 8 míst slouží jako výuková místnost zejména pro
výuku klíčových zaměstnanců v manažerských dovednostech a soft-skills. Vybavena je
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nezbytným nábytkem, profesionálním LCD monitorem s úhlopříčkou 40´´, přenosným
notebookem a dalšími drobnými doplňky.

Školící místnosti S3-204 a S4-206 jsou určeny pro teoretické vzdělávací akce s větším
množstvím účastníků (15-20 osob). Obě školící místnosti jsou vybaveny potřebným
nábytkem,

pevnými dataprojektory s nastavitelnými stropními držáky, ozvučením,

vyjíždějícím plátnem, přenosnými notebooky, prezentačními nástěnkami a flipcharty.

Jazyková učebna U4 -209 je vybavena standardně nábytkem, 6 stacionárními PC +
monitory, SW pro výuku jazyků (Tangram/NJ, Cambridge/AJ, Ključi/RJ), interaktivní
tabulí a LCD dataprojektorem, s ozvučením malými reproduktory a dalšími drobnými
doplňky - prezentační nástěnky, flip-chart .

Atrium -108

je prostor vzniklý původním netradičním architektonickým řešením

objektu a tvoří přirozenou shromažďovací dvoranu , umožňující organizovat nárazové
akce až pro 100 osob současně při konferenčním uspořádání. Právě takovýto prostor
postrádá

nejen firma samotná, ale jeho využití lze vidět také

pro potřeby

spolupracujících firem a institucí regionu. V prostorách atria budou vystaveny modely
jednotlivých typových řad vyráběných tlumičů a jejich detailních uzlů jako školící
pomůcky pro teoretickou výuku.
Všechny prostory Vzdělávacího centra budou primárně využívány pro potřeby ST-OS a
sekundárně nabídnuty pro potřeby spolupracujících firem a institucí regionu.

Obr. 13: Stávající pohled na objekt budoucího Vzdělávacího centra
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Navrhované architektonické řešení plně respektuje vzhled a

původní charakter

budovy reprezentující průmyslovou architekturu z počátku 20. století. Nedochází
k násilnému bourání, pouze jsou doplněny výplně otvorů v současném designu.
Součástí architektonického řešení je návrh úpravy fasády a úpravy dispozic uvnitř
budovy, které vycházejí ze změny v užívání a provozních požadavků školícího
střediska, úpravy povrchů a interiér.

Obr. 14: Pohled na zrekonstruovaný objekt budoucího Vzdělávacího centra KUKLA

4.3 Vybavení a školící pomůcky
Při návrhu vybavení jednotlivých učeben a kabinetů školící technikou se vycházelo
z projektu a nabídky zpracované firmou T-E-V Pardubice , která byla oslovena na
základě pozitivních referencí. Dlouhodobě se zaměřuje na dodávky komplexních řešení
prezentační a audiovizuální techniky, poskytování profesionálních servisních,
poprodejních a poradenských služeb.

Pro potřeby Vzdělávacího centra bude dále využíváno SW - programové vybavení pro
přípravu technologie CNC soustružnických a obráběcích center včetně 3D simulace
obrábění, které ST-OS již v minulosti zakoupila od společnosti Misan nákladem 509
tis. Kč a pravidelně je využívá. O poskytnutí tohoto nejmodernějšího SW vybavení CPC Camware

pro potřeby Vzdělávacího centra bylo rozhodnuto z důvodu vyšší

pořizovací ceny SW a respektování ekonomičnosti projektu, aby nebyly jeho náklady
nadbytečně zatěžovány.
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Multifunkční kopírovací stroj formátu A3 umístěný v recepci VC bude jediným
reprografickým zařízením, umístěným v recepci VC, umožňujícím barevný tisk,
kopírování a skenování výukových dokumentů. Podrobný seznam vybavení viz příloha
č. 1

Druh pomůcky

Počet kusů

SW vybavení pro počítače
SW výukové programy
Stacionární PC + monitor
Prezentační nástěnky
Flipcharty
LCD diaprojektory
PC přenosný – Notebook
Elektromotorické projekční plátno

31
18
15
12
8
5
5
4

Flash prezentační ovladač
Ozvučení – reproduktory
AV receiver
Keramická tabule
Stropní držák pro projektor
Vozík pro mobilní projektor
Aktivní rozbočovač VGA
Instalační kit pro interaktivní tabuli
Interaktivní tabule
Kroužkovač
Laminátor
LCD monitor 40 ´´
Multifunkční kopírka A3
Server IBM systém x 3400
Skatrovačka
Vizualizér
Celkový součet školících pomůcek

4
6
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
128

Tab. 4: Souhrnná rekapitulace počtu kusů školících pomůcek a programů

Seznam dalšího zařízení a vybavení
Vzdělávací centrum bude pro běžnou potřebu účastníků při krátkodobých vzdělávacích
akcích vybaveno nápojovými a potravinovými automaty od firmy DELIKOMAT.
Občerstvení účastníků při

vzdělávacích akcích

rozsáhlejšího charakteru bude

realizováno formou cateringu. Proto je místnost 106/catering, čajovna vybavena jen
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nejnutnější gastronomickou technikou pro výdej stravy a nádobím pro maximální
počet účastníků Vzdělávacího centra bez vědomé rezervy.

Občerstvení bude

konzumováno účastníky v prostorách atria, které je vybaveno jednoduchými jídelními
stolky a stohovatelnými židlemi.

Pro přestávky a volné rozvojové aktivity (diskuse účastníků s lektory) bude sloužit
místnost ve 2. NP - 210/Breakroom, vybavená odpočinkovými křesílky. V této místnosti
budou také umístěny prezentační panely spolupracujících firem na projektu, včetně
vlajky EU. Podrobný seznam vybavení viz. příloha č. 2.

4.4 Plánované vzdělávací akce
Vybudování Vzdělávacího centra reaguje především na vlastní potřeby firmy
v souvislosti s nastavenou strategií rozvoje a s ní spojené potřeby inovativního chování
a odborného růstu všech zaměstnanců. Prioritním zaměřením bude realizace vlastního
školícího projektu ST-OS, který byl vytvořen projektovým týmem pod názvem
“GROWTH“. Je zaměřen na potřeby rozvoje strojírenské firmy a jejich všech činností
a procesů. V druhé řadě projekt rovněž reaguje na zmapované vzdělávací potřeby
spolupracujících firem, které nemají vlastní potenciál a zdroje (kapitál a potřebné
prostory) k systémovému řešení rozvoje svých zaměstnanců.

Vybavení vzdělávacího centra umožní na výrazně vyšší úrovni realizovat firemní
vzdělávací systém, rozšířit a zkvalitnit jej, provádět i praktické úlohy a výcvik účastníků
v oblasti programování, měření a zkoušek, orientace v databázích, nových obráběcích
technologiích, nástrojů, nářadí, apod. Dále umožní systematický transfer znalostí a
zkušeností na všech úrovních ve struktuře zaměstnanců prostřednictvím nových,
systematičtějších, odborných i všeobecných vzdělávacích aktivit.
Vznikne tak kvalitní zázemí pro realizaci, organizaci a systematické řízení vzdělávání a
dalších aktivit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů.
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4.4.1

Představení vzdělávacího programu GROWHT

Vzdělávací program GROWHT je postaven jako tříletý kreditový systém pro tři
hierarchické úrovně, v němž každý zaměstnanec ST-OS musí získat požadovaný počet
kreditů za kalendářní rok v jasně vymezeném vzdělávacím rámci.
Jednotlivá témata vzdělávacích bloků jsou sestavena tak, aby pokryla celé spektrum
činností firmy. Motivační aspekt programu spočívá v tom, že s přechodem zaměstnance
na jinou pozici ve firmě v rámci jeho kariérního plánu, ať vertikálního, tak
horizontálního, může ve svém rozvoji kontinuálně pokračovat. S respektem na
historický název objektu KUKLA jsou asociací vytvořeny i názvy jednotlivých
vzdělávacích úrovní, které respektují zákony vývojového stadia hmyzu. (GRUB/larva,
AURELIA/kukla, BUTTERFLY/motýl).

BUTTERFLY
pro vyspělý management,
spočívající v transferu nových
znalostí a manažerských zkušeností

AURELIA
8 modulů pro klíčové zaměstnance firmy. Zaměřují se na
získaní praktických znalostí a dovedností v reálném
managementu v jednotlivých oblastech firmy .

GRUB
5 modulů pro výkonné zaměstnance kategorie D i TH.
Zaměřují se na základní znalosti v zákaznické a dodavatelské
orientaci, zaměstnaneckého marketingového chování, zvládání
pracovních procesů, výkon ekonomických a administrativních
činností. Průřezovým - společným modulem pro všechny
kategorie je modul firemní kultury.

Obr. 15: Schéma vzdělávacího programu GROWTH

62

Program GRUB
Je základním stupněm
stupn
vzdělávacího
lávacího programu, jehož smyslem
je zapojit všechny výkonné zaměstnance
stnance firmy kategorie D i TH
do systematického rozvoje dle individuálních potřeb
pot
na základě
výsledk provedeného hodnocení zaměstnance
výsledků
stnance, propojeného se
systémem odměňování.
odm
Všichni zaměstnanci
zam
zařazení
azení do programu GRUB musí získat
v průběhu každého kalendářního
ního roku v tříletém
tř
období 60
kreditů absolvováním vybraných a nadřízeným
nad
schválených vzdělávacích
ělávacích aktivit.

Důležitá
ležitá témata budou přihlášena
p ihlášena k akreditaci MŠMT tak, aby jejich úspěšným
úsp
absolvováním dosáhl zaměstnanec
zam
garantované
ané prohloubení kvalifikace.
Z každého vybraného bloku vykonává zaměstnanec
zam
dílčíí zkoušku, jejíž výsledek je
provázán s přidělením
lením potřebných
pot
kreditů a zapsán do elektronického indexu.
Obsah programu GRUB:
⇒ Blok A.I: BLÍŽ K ZÁKAZNÍKŮM
ZÁKAZNÍK
- Znalost obchodní orientace firmy
(připraveno
ipraveno 9 témat+ 7 informačních
informa
přednášek)
⇒ Blok A. II: POZNEJME SVÉ DODAVATELE - Chování vůči
vůč dodavatelům
na principu CRM (5 témat+8 informačních přednášek)
⇒ Blok A. III: EFEKTIVITA VÝROBNÍHO PROCESU - Znalosti vedoucí ke
zkvalitnění pracovního výkonu (15 témat)
⇒ Blok A.IV:. EKONOMICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI Zlepšení
organizace práce a dosahovaných výstupů (15 témat)
⇒ Blok A.V: VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI - Sdílení firemní kultury (11
témat)
Program AURELIA

Je nosným programem Vzdělávacího
lávacího centra, určený
ur
pro klíčové zaměstnance jak na pozicích liniového a
středního
edního managementu, tak na pozicích specialistů.
specialist
Zaměřuje
uje se na získání praktických zkušeností
reálného
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managementu,

uplat
uplatňovaného

v

jednotlivých oblastech řízení především malých a středních firem. Tím se významně
odlišuje od obecně nabízených typů manažerského vzdělávání.

Stejně jako program

GRUB, bude i program AURELIA kreditovým systémem.

Všichni klíčoví zaměstnanci v tomto programu budou muset prokázat, že v průběhu
kalendářního roku získali 180 kreditů ve vzdělávacích aktivitách dle vlastního výběru.
Vybírat mohou jak z programu GRUB , tak z programu AURELIA. Skutečnou potřebu
svého rozvojového plánu získá zaměstnanec na základě výstupu provedeného ročního
hodnocení zaměstnanců, které je propojeno se mzdovým systém.
Důležitým prvkem programu AURELIA bude složení dílčí zkoušky z každého bloku,
na základě které bude zaměstnanci potvrzen získaný počet kreditů v elektronickém
indexu.

Množství témat v tomto programu garantuje atraktivnost vzdělávacího projektu pro
zaměstnance na celé plánované období 3 let. Celý program bude akreditován MŠMT a
po jeho úspěšném absolvování získá zaměstnanec Osvědčení jako manažer malé a
střední firmy.
V příloze č. 3 je uvedeno detailní rozpracování výukových témat.
Obsah programu AURELIA :
⇒ Blok B. I: PRŮBĚH A ŘÍZENÍ FIREMNÍCH PROCESŮ - Rozpoznání a
uchopení jednotlivých firemních procesů, které jsou základním předpokladem
pro úspěšné fungování firmy (7 témat)
⇒ Blok B. II: EKONOMIKA A FINANCE - Ekonomické souvislosti jako
nezbytnost pro manažerské rozhodování a efektivní řízení firemních zdrojů.
Využití ekonomicko-finančních a účetních informací v rozhodování. (5 témat)
⇒ Blok B. III: MANAGEMENT BUSSINESS PROCESŮ- Základní principy
marketingového chování průřezově v celé firmě, obecné rysy obchodu, jeho
význam a dopady do spektra ekonomických činností firmy. Pochopení
významu tvorby marketingové a obchodní strategie v boji o zákazníka (11
témat)
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⇒ Blok B.IV:. OSOBNÍ ROZVOJ - SOFT SKILLS Proces postupného
sebepoznání, ovládání vlastních emocí a schopnosti analyzovat a rozpoznávat
svůjj manažerský potenciál. Vytvoření
Vytvo ení si vlastních manažerských nástrojů
nástroj řízení
na základě rozpoznání a rozvoje svých schopností (13 témat)
⇒ Blok B.V: PRÁCE S LIDSKÝMI ZDROJI

Zvládání manažerských metod

v zajištění
ní veškerých procesů
proces personálního řízení
ízení pro efektivní využití lidského
potenciálu firmy (12 témat)
⇒ Blok B.VI: KRIZOVÝ MANAGEMENT, ŘÍZENÍ ZMĚN
ĚN Rozpoznat
stupeň ohrožení firmy, identifikovat zdroje krize a stanovit krizovou strategii
v alternativních řešeních (7 témat)
⇒ Blok B.VII: MODERNÍ METODY MANAGEMENTU Současné
Sou
trendy
v managementu a jejich promítnutí do konkrétní
konkrétní organizace, aby byla schopna
přežít v současném
časném světě
sv

(8 témat)

⇒ Blok B.VIII: MANAGEMENT TECHNOLOGIÍ - Technologie a rozvoj
podnikání, financování a návratnost technologií, inovační
inova ní centra, znalostní a
informační
ní management (5 témat)

Program BUTTERFLY

Rozvojový program určený
ur
pro vyspělý
lý

a

již proškolený

management firem v manažerských dovednostech. Jeho koncepce
vychází

ze zahraničních
zahrani
příkladů.. Rozvoj

respektovaných a

uznávaných manažerů
manažer na vrcholu sil se realizuje za účelem
ú
plateau
au (udržení vysoké výkonnosti na stabilní úrovni).

Děje se tak na základě
Děje
základ

využívání již dříve
íve nabytých znalostí a dovedností. Cílem rozvojového programu je
tedy předávání
edávání zkušeností, tzn. že dochází k transferu vzájemných poznatků
poznatk manažerů
v rolích mentorů, koučů
čů či
č konzultantů.
Potenciál, skrývající se v manažerech za horizontem svého pracovního vrcholu, poučení
pou
z jejich životních příběhů
ř ěhů, příčin úspěchů i neúspěchů bude jako jedna z rozvojových
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aktivit Vzdělávacího centra využíván v rámci pravidelně organizovaného KLUBU
EMERITNÍCH MANAŽERŮ.

Náplní programu BUTTERFLY jsou zajímavé semináře s netradiční manažerskou
tématikou, pořádání společensko-pracovních setkání různých úrovní s jasným
záměrem - transferovat získané poznatky a zkušenosti účastníkům vzdělávacího
programu AURELIA. Tento program podporuje i strategický záměr firmy stát se
nejvýznamnějším podnikatelským subjektem regionu a znamená další přidanou hodnotu
Vzdělávacího centra.
4.4.2

Další vzdělávací aktivity

Z hlediska organizace a monitorování vzdělávacích aktivit budou ve Vzdělávacím
centru realizovány vedle projektu GROWTH probíhat i další typy školících akcí :

Zákonná

a povinná školení - zajišťují získání či udržení úředních oprávnění a

kvalifikace v těch činnostech, kde to předepisují platné zákony, vyhlášky, nařízení nebo
jiné normy (jedná se o zhruba 15 druhů školení – např. školení obsluhy kotlů, tlakových
nádob, zdvihacích zařízení, školení řidičů referentských vozidel apod.).

Jazykové vzdělávání

- zajišťuje zvýšení, rozšíření nebo prohloubení

potřebných

jazykových znalostí pro konkrétní pracovní pozice a to jak s ohledem na aktuální
potřeby firmy, tak na její budoucí strategické záměry.

Kurzy výpočetní techniky –

přestože

firma investovala již v minulosti nemalé

prostředky do odbourání počítačové „negramotnosti“ svých zaměstnanců, vývoj
v informačních technologiích nelze zastavit. Proto se tento typ vzdělávacích aktivit jeví
jako trvalá potřeba firmy a to jak z pohledu obsluhy osobního počítače, tak dalších
specializovaných školení v IT technologiích (upgrade implementovaného informačního
systému Helios Orange, AUTOCAD, certifikace počítačové gramotnosti uživatelského
systému Microsoft dle ECDL /rekvalifikační program, apod.)
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Akademie interních lektorůlektor efektivní vytíženost Vzdělávacího
lávacího centra se neobejde bez
vytvoření
ení kvalitního lektorského týmu z vlastních zaměstnanců – nositelů firemních
znalostí. Bez důkladné
kladné a systematické přípravy
p ípravy není jednoduché zaujmout posluchače
poslucha a
dosáhnout základní školící cíl - předat potřebné
ebné znalosti, dovednosti a zkušenosti
ostatním zaměstnancům.
ům. Vytvoření
Vytvo
Akademie interních lektorůů je dalším postupným
krokem k dosažení statutu „Učící
„U
se organizace“ a zařazení zaměstnance
ěstnance do tohoto typu
vzdělávací
lávací aktivity znamená, že se stal uznávanou autoritou ve firmě.
firm
firmě

Ostatní vzdělávací
lávací a rozvojové akce – akce s různým
zným tematickým zaměřením,
zam
které
budou mít vlastní specifický způsob
zp
organizace, neboť budou zaměřeny
zaměř
především na
konkrétní potřeby spolupracujících
lupracujících firem a organizací a to jak v rámci NACE, tak i
mimo vymezený okruh.

(Informativní setkávání zaměstnanců
zam
ů firem, exkurze škol,

spoluúčast
ast firmy na seminárních, ročníkových,
ro
bakalářských
ských a diplomových pracích
studentů, apod.)
4.4.3

Organizace vzděělávacích akcí

Organizace akcí probíhá ze tří
t úrovní dle následujícího obrázku.
Nadřízený zaměstnance :
Na základě hodnocení stanovuje směr rozvoje v Individuálním plánu zaměstnance v souladu
s aktuálními i strategickými potřebami firmy

Útvar Vzdělávacího centra:
Zpracovává a zodpovídá za realizaci závazného Plánu vzdělávacích aktivit pro příslušný
kalendářní rok

Zaměstnanec:
Vybírá z předložených vzdělávacích aktivit potřebné školícího akce pro svůj individuální
rozvoj. Zodpovídá za dosažení potřebného počtu kreditů v daném roce.

Obr. 16: Organizace školících akcí

Účast nadřízených (ředitel
ředitelů divizí) při organizaci vzdělávání :
1. Analýza potřeb
řeb vzdělávání
vzd
konkrétního zaměstnance spočívá
čívá ve shromažďování
shromaž
informací o současném
asném stavu jeho znalostí, schopností a dovedností na příslušné
p
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pracovní pozici. Jedná se o součást pracovního

hodnocení zaměstnance,

prováděného příslušnými vedoucími útvarů a schvalového řediteli divizí.
2. Na základě zjištěného rozdílu mezi požadovaným stupněm kvalifikace (podle
Popisu pracovního místa) a stávajícím stupněm kvalifikace zaměstnance stanoví
příslušný vedoucí útvaru po dohodě se zaměstnancem směr jeho dalšího rozvoje
v podobě Individuálního plánu osobního rozvoje zaměstnance.
3. Aktualizované Individuální plány všech zaměstnanců budou předány na útvar
Vzdělávací centrum nejpozději do konce prosince příslušného roku .
4. V případě nutnosti (např. nový zaměstnanec po zkušební době, změna pracovní
pozice) může být Individuální plán zaměstnance vytvořen v mimořádném
termínu.
Účast útvaru Vzdělávacího centra při organizaci vzdělávání :
1. Vyhodnotí

v

IS Helios elektronické indexy zaměstnanců v příslušném

kalendářním roce, nahlásí zjištěné

odchylky příslušným ředitelům divizí

nejpozději do konce ledna příslušného kalendářního roku.
2. Na základě obdržených Individuálních plánů zaměstnanců zpracuje útvar VC
závazný „Plán vzdělávacích aktivit“ pro příslušný kalendářní rok. Jeho základ
tvoří výše popsaný vzdělávací program GROWTH a další vzdělávací aktivity.
3. Stanoví termíny školících bloků a jednotlivých školících témat Vzdělávacího
programu, přičemž přihlíží k logistickému rozdělení školících témat tak, aby
nenarušovala plnění pracovních úkolů.
4. Roční plán školících aktivit zavede do vnitrofiremního informačního
systému/INTRANET.
5. V programu Microsoft Project zpracuje vytíženost zdrojů školícího střediska
(učebny, interní a externí lektoři, pomůcky ) v daném roce pro potřeby ST-OS.
6. Zpracuje plán nákladů na vzdělávání po jednotlivých divizích v příslušném
kalendářním roce.
7. Volné kapacity zdrojů Vzdělávacího centra na daný kalendářní rok nabídne
nejpozději do konce měsíce ledna příslušného roku spolupracujícím firmám,
přičemž preferuje jejich zapojení do systému vzdělávacího programu
GROWTH.
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8. Ve spolupráci s útvarem Controlling zpracuje celkový plán a rozpočet útvaru
Vzdělávacího centra na daný rok a předloží ke schválení vedení společnosti.
Účast zaměstnance při organizaci vzdělávání:
1. Zaměstnanec

sleduje při naplňování Individuálního plánu vzdělávání dva

ukazatele – stanovený směr svého rozvoje příslušným nadřízeným a současně
dosažení potřebných kreditů na dané pozici v příslušném kalendářním roce.
2. Plně respektuje nezastupitelnou účast na povinných a zákonných školeních,
které vyplývají vzhledem k zastávané pozici z platných zákonů, vyhlášek a
jiných obecně závazných předpisů
3. Při individuálním plánování vzdělávacích akcí akceptuje doporučení svého
nadřízeného, kouče či mentora jak z hlediska obsahu vzdělávací aktivity, tak
jejího časového průběhu.
4. Po skončení plánovaného rozsahu vzdělávací aktivity absolvuje průběžnou
zkoušku tématu pro získání a zapsání dosažených kreditů.
5. Dosažení potřebných kreditů je nedílnou součástí plnění pracovních povinností
každého zaměstnance.
4.4.4

Příprava vzdělávacích plánů

Příprava vzdělávacích plánů v souladu se stanoveným směrem k dosažení strategického
cíle „Učící se organizace“ je plně v kompetenci útvaru Vzdělávacího centra.
Manažer Vzdělávacího centra bude odborným garantem toho, že připravený plán je
kompatibilní se stanoveným záměrem firmy a plně respektuje filozofii „Učící se
organizace“.

Obr. 17: Příprava školících plánů s filosofií "Učící se organizace"
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Aby byla tato filozofie efektivně naplněna, musí být v plánu obsažena všechna témata,
která firmě zajistí provázanost znalostí, dovedností a zkušeností mezi zaměstnanci
podle výše uvedeného modelu.
Zatímco běžné školící aktivity v neučící se organizaci působí izolovaně, nezávisle na
ostatních, při respektování filozofie Učící se organizace jsou všechny čtyři základní
oblasti vzájemně propojeny a trvale konfrontovány. To přispívá k rychlejší akceptaci a
průniku informací k zaměstnancům i rychlé zpětné vazbě v případě, že je třeba řešení
některých problémů aktuálně upřednostnit před ostatními.

Trvalým propojením čtyř oblastí v Plánech vzdělávání dojde postupně k naplnění a
přijetí filozofie „Učící se organizace“ všemi zaměstnanci, která v konečném důsledku
znamená :
⇒ Všeobecný přístup k rozvoji zaměstnanců firmy bez jakékoliv diskriminace
s právem na individuální růst každého z nich
⇒ Vytvoření flexibilní organizace, schopné kvalitou svých lidských zdrojů úspěšně
čelit turbulenci podnikatelského prostředí
⇒ Systematické budování osobního mistrovství zaměstnance na kterékoliv pozici,
které mu zajistí dokonalé zvládnutí jeho činnosti (self-management).
⇒ Odstraňování

stereotypů

/zastaralých

mentálních

modelů/

v hlavách

zaměstnanců, které jsou jednou z hlavních příčin neúspěchu při zavádění změn
⇒ Nastavení takové disciplíny a inovativních postojů, které umožní přijetí sdílené
vize a stanovených strategických záměrů firmy všemi zaměstnanci
⇒ Nastavení systému týmového

učení, které zajistí přechod zaměstnanců od

myšlenky - „dělám to proto, že mi to někdo řekl“ k přesvědčení – „věřím v to,
co dělám“. Firmě přinese neplýtvání zbytečnou energií v podobě přikazování a
nadbytečné kontroly.
⇒ Systémový přístup, znamenající vidět věci v širších souvislostech, neizolovaně
posuzovat nejen jednotlivé firemní události, které nastaly, ale i předvídat
důsledky chování v časovém horizontu.

70

4.4.5

Výběr školitelů jednotlivých témat

Zajištění externími školiteli
Útvar Vzdělávacího centra disponuje centrální elektronickou evidencí (v současnosti
využívá např. zdroje Educa) doporučených externích školících institucí a lektorů, ze
kterých bude vybírat

na základě jasně stanovených parametrů

při

realizaci

vzdělávacích aktivit externí formou.
Výběr vhodného dodavatele probíhá na základě odborných metodických doporučení,
kde se hodnotí konkrétní vážená kritéria.
Jedenkrát ročně provede útvar Vzdělávacího centra komplexní hodnocení externích
dodavatelů vzdělávacích akcí a doplnění databáze pro následující rok.

Zajištění interními školiteli
K naplnění záměrů „Učící se organizace“ je třeba v maximální možné míře využívat
interních školitelů firmy, kteří znají nejen její aktuální potřeby, ale plně se ztotožnili
s jejími strategickými záměry do budoucna.
Proto je nedílnou součástí Vzdělávacího centra i Akademie interních lektorů, která
poskytuje takto vybraným zaměstnancům trvalou podporu při jejich osobním rozvoji,
při přípravě školících témat, poskytuje kvalifikovanou zpětnou vazbu. Při vytvoření
Akademie interních lektorů se plánuje využití projektu EDUCA.
Hodnocení interních školitelů a školících akcí je prováděno při každé akci a 2 x ročně
útvarem Vzdělávacího centra vyhodnocováno, včetně řešení zjištěných odchylek.
4.4.6

Evaluace realizovaných vzdělávacích akcí

Investice do vzdělávání vyžadují peníze, čas, materiál a úsilí lidí. Hodnotu vzdělávání
lze lépe vnímat tehdy, je-li zajištěno vyhodnocování jeho přínosů. Základním
východiskem vyhodnocování je jasná představa toho, čeho se chce vzděláváním
dosáhnout. S touto představou se pak porovnává úspěšnost rozvojových aktivit.
Hodnocení úspěšnosti vzdělávací aktivity bude prováděno tzv. bodovým systémem pro
vyhodnocování.
Systém tvoří tabulka, která obsahuje pět ukazatelů pro posuzování vzdělávací aktivity:
1. rozsah nákladů
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2. počet zapojených zaměstnanců
3. počet opakování
4. záběr /rozsah rozhodujících firemních činností
5. inovativnost vzdělávacích metod

Každý ukazatel je ohodnocen bodovou stupnicí od 1 do 10. Bude-li celkové skóre vyšší
než 25 bodů , naplnila vzdělávací aktivita očekávání. Pokud jakýkoliv z ukazatelů získá
skóre nižší než 3 bude potřeba provést hlubší vyhodnocení, které by se zaměřovalo
právě na daný ukazatel. Vzdělávací aktivita s celkově nižším hodnocením než 25 bodů
bude podrobena hlubšímu rozboru, který rozhodne o jejím zařazení do vzdělávacího
plánu v následném roce.
vysoké náklady

nízké náklady

1
2
nízký počet účastníků

3

4

1
2
jednorázová aktivita

3

4

5

5

6

7

8

6

7

8
9
10
často se opakující aktivita
8
9
10
rozhodující firemní činnosti

1
2
3
nerozhodující firemní činnosti

4

5

6

7

1
2
běžné učební metody

4

5

6

7

8

7

8

3

1
2
3
4
5
6
Tab. 5: Podklad pro hodnocení úspěšnosti vzdělávací akce

9
10
vysoký počet účastníků

9
10
moderní učební metody
9

10

Útvar Vzdělávacího centra průběžně informuje zaměstnance i spolupracující firmy o
organizaci vzdělávacích akcí, eviduje a monitoruje každé výukové téma. Současně
sleduje a průběžně dvakrát ročně vyhodnocuje plnění Plánu vzdělávání i průběžné
plnění kreditů jednotlivých zaměstnanců. Flexibilně reaguje a řeší vzniklé odchylky v
plánu, při čemž sleduje hlavní cíl – dosažení efektivity vzdělávání zaměstnanců ze
všech úhlů pohledu (užitečnosti, ekonomického, aplikačního, apod.).
Jedenkrát ročně zpracovává pro potřeby vedení firmy evaluační zprávu o realizaci
strategického cíle – „Učící se organizace“ a chodu Vzdělávacího centra.
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4.4.7 Vytíženost Vzdělávacího centra
Stabilizace zaměstnanců především klíčových profesí, zajištění, doplňování a obnova
kvalifikace, vzdělávání

a získávání praktických

dovedností je nezbytným

předpokladem pro technický rozvoj, ekonomickou stabilitu a prosperitu firmy.
Střednědobý výhled vzdělávání s využitím kapacity Vzdělávacího centra a školících
pomůcek byl sestaven na základě dlouholetých zkušeností a předpokládaných trendů
kvalifikovaným

posouzením ve spolupráci s poradenskou a vzdělávací společností

KONSENS, s.r.o., se kterou ST-OS

v oblasti vzdělávání a poradenství v LZ

dlouhodobě spolupracuje.
Vzhledem k délce plánovacího období, současné nestabilitě podnikatelského prostředí a
vývoji dostupnosti kvalifikované pracovní síly založeném pouze na předpokladech se
mohou školící akce ve svém objemu v jednotlivostech mírně lišit od v současnosti
sestaveného plánu.
Kapacita je stanovena posouzením potřeb s přihlédnutím k proveditelnosti,
účinnosti a k využití pořízeného vybavení .
Okruhy předpokládaných školení jsou na rok 2011-2013 plánovány právě s ohledem na
vytvořené kapacitní a technické zázemí vybudovaného Vzdělávacího centra.
Plán školících aktivit byl sestaven tak, aby byla zajištěna komplexnost,
provázanost a logická návaznost na činnosti firmy. Je z něj patrná frekvence a zaměření
školících programů, využití učeben a školících pomůcek.

Výchozí údaje pro stanovení plánu vzdělávacích aktivit jsou definovány v projektu:
⇒ 8 školících prostor (4 školící místnosti, 2 malé učebny, 2 speciální učebny)
⇒ 95 míst pro školené osoby
⇒ 251 pracovních dnů v roce

Reálné využití je stanoveno kompromisem pro účelnou realizaci všech školících a
rozvojových aktivit, všech plánovaných témat a dostatečné kapacity pro budoucí nárůst
školení, variabilitu a rozvoj Vzdělávacího centra, které realizuje propracovaný školící
projekt nejen pro různě velké skupiny vlastních zaměstnanců ST-OS, ale také pro cizí
zaměstnance spolupracujících firem a institucí v regionu takto:
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100% roční maximálně využitelná kapacita školících dnů = počet učeben (8) x počet
pracovních dnů v roce (251) = 2008 „učebno-dnů“.
Minimální kapacitní využití dle zadávacích podmínek je stanoveno ve výši 30%
z maximální využitelné kapacity, tj.

2008

x

0,3=

603

učebno-dnů

v kalendářním roce.

Roční využití kapacit vzdělávacího centra ve smyslu podmínek pro realizaci projektu je
na základě výpočtů vlastních vzdělávacích aktivit a potřeb vzdělávacích aktivit
spolupracujících firem uvedeno v následující tabulce:

Počet plánovaných učebno-dnů pro ST-OS
Počet plánovaných učebno-dnů
spolupracujících firem v CZ- NACE
Počet plánovaných učebno-dnů v CZNACE
Počet plánovaných učebno-dnů
spolupracujících firem mimo CZ-NACE
Počet plánovaných učebno-dnů celkem
Využití Vzdělávacího centra z celkové
kapacity 100% , tj.2008 učebno-dnů

rok 2011
479/79,4%
443/73,5%

rok 2012
551/91,4%
443/73,5%

rok 2013
611/101,3%
443/73,5%

922/153%

994/164,8%

1 054/174,8%

216/35,8%

216/35,8%

216/35,8%

1 138/188,7%

1 210/200,7%

1 270/210,6%

57%

60%

63%

Tab. 6: Výpočet kapacit vzdělávacího centra

Z výše uvedené tabulky vyplývá , že při realizaci vzdělávacího projektu GROWTH
podle výše popsaných skutečností bude Vzdělávací centrum vytíženo na 57 % v roce
2011 se zvyšujícím se trendem v následujících dvou letech.

Další stanovené předpoklady:
⇒ Zahájení výuky od 03.01.2011
⇒ Propočet dalších průměrných hodnot musí respektovat logiku sestavení různě
velkých skupin účastníků, opakování stejných školících programů a různou
délku školení (nutno postupovat metodou vážených průměrných hodnot)
4.4.8

Cílové skupiny projektu

Základní cílovou skupinou, která bude Vzdělávací centrum využívat, jsou zaměstnanci
a budoucí zaměstnanci ST-OS. Podrobná struktura této cílové skupiny byla popsána
v kapitole 3.5.
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S ohledem na kapacitní možnosti a strukturu školících prostor Vzdělávacího
Vzd
Vzdě
centra je
ve společném zájmu ST-OS
ST
a spolupracujících firem i institucí v regionu, zapojit je do
využití školících kapacit a to na základě
základ písemně potvrzených dotazníků
dotazník o zmapování
vzdělávacích potřeb
eb (poptávek).

Vzd
centra tvoří tři okruhy účastníků
astníků dle následujícího
Proto cílové skupiny Vzdělávacího
obrázku:

a)

c)

b) Spolupracující
firmy

Vlastní
zaměstnanci

Spolupracující
firmy a instituce

v rámci NACE

ST-OS

mimo NACE

Cílová
skupina
Vzdělavacího
centra

Obr. 18: Popis cílových skupin projektu

a) Vlastní zaměstnanci
stnanci ST-OS
ST
:
⇒ z oblasti
sti výroby (výroba dílů,
díl povrchové úpravy, svařování,
ování, montáž, řízení)
⇒ z oblasti technické (konstrukce, technologie, plánování, řízení)
⇒ z oblasti obchodní (prodej, nákup, marketing, servis, logistika)
⇒ z ostatních útvarů (ekonomika a účetnictví, personalistika,
tika, údržba, řízení jakosti,
administrativa, IT)
⇒ noví zaměstnanci
stnanci
b) Spolupracující firmy v rámci CZ- NACE
Do druhé cílové skupiny projektu budou patřit
pat zaměstnanci
stnanci spolupracujících
firem v oboru strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky a ostatních
ostatních průmyslových
pr
oborů v podporovaných CZ -NACE.
c) Spolupracující firmy mimo CZ-NACE
CZ
Do třetí
etí cílové skupiny jsou zařazeny
za azeny spolupracující podnikatelské subjekty a
instituce,

které

nespadají

do

podporovaných

CZ NACE,
CZ-NACE,

ale

vzhledem

k regionálnímu charakteru Vzdělávacího
Vzd lávacího centra projevily zájem o jeho využití a
nabídku vzdělávacích
lávacích programů.
program
Jedná se především
edevším o využití počítačové
po
a jazykové učebny.
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Vymezení cílových skupin
V příloze č. 4 a 5 jsou uvedeny identifikační údaje o spolupracujících firmách, které
písemně potvrdily zájem o vzdělávání zaměstnanců v rámci Vzdělávacího centra.
O spolupráci ve vzdělávání svých zaměstnanců v regionálním Vzdělávácím centru
KUKLA projevilo a písemně potvrdilo zájem celkem 18 podnikatelských subjektů a
institucí s celkovým počtem

2 618 zaměstnanců. Záměr firem je do jednotlivých

vzdělávacích programů firem zařadit celkem 1 383 osob z výše uvedeného celkového
počtu zaměstnanců .

V dotaznících mapujících vzdělávací potřeby spolupracujících firem je

kromě

základních identifikačních údajů zpracován popis organizace, informace o současném
způsobu vzdělávání zaměstnanců, stručný popis systému rozvoje LZ a cíle organizace
v této oblasti.
Získaná souhlasná stanoviska spolupracujících firem jsou postavena na prezentaci
záměrů Vzdělávacího centra, představení filozofie „Učící se organizace“ a vzdělávacího
programu GROWTH. Ze zcela pochopitelných důvodů neproběhla marketingová
kampaň v celém rozsahu. Lze tedy předpokládat, že spoluúčast dalších firem a institucí
ve využití kapacit Vzdělávacího centra bude po zahájení provozu realizovanou
publicitou ještě navýšena.

4.5 Ekonomika projektu
Projekt byl s ohledem na cash-flow rozdělen do tří samostatných etap .
Celkové náklady na projekt budou plně financovány společností prostřednictvím
bankovního úvěru od Komerční banky, a.s. a z vlastních zdrojů .
Dotační prostředky získané za I. etapu projektu budou využity na částečnou splátku
bankovního úvěru, stejně jako dotační prostředky za II. a III. etapu.
Část nákladů tvořená způsobilými výdaji projektu

bude hrazena prostřednictvím

bankovního úvěru, nezpůsobilé výdaje (DPH) a zbylá část nákladů spojená s
redislokací stávajících činností a výroby
hrazena z vlastních zdrojů.
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nezahrnutá do realizace projektu bude

Rozpočet projektu
náklady
náklady
náklady bez náklady bez
číslo
položky rozpočtu v členění
bez DPH
bez DPH za DPH za
DPH za III.
položky dle druhu způsobilých výdajů CELKEM I.etapu /Kč II. etapu/Kč etapu /Kč
/Kč
1.
Nákup pozemků
0
0
0
0
2.

Úpravy pozemků

0

0

0

0

3.

Inženýrské sítě a komunikace
ke stavbám

0

0

0

0

4.

Nákup staveb

0

0

0

0

5.

Odstranění staveb

0

0

0

0

6.

Projektová dokumentace

550 000

550 000

0

0

6.1

Dokumentace pro stavební
povolení

250 000

250 000

0

0

6.2

Dokumentace pro provádění
stavby

300 000

300 000

0

0

7.

Architektonická soutěž

0

0

0

0

8.

Inženýrská činnost ve
výstavbě

250 000

100 000

150 000

0

9.

Technické zhodnocení staveb 14 216 000
(rekonstrukce)

6 000 000

8 216 000

0

9.1

HSV

2 150 000

1 800 000

350 000

0

9.2
9.3

PSV
Zařízení staveniště

8 920 000
0

2 430 000
0

6 490 000
0

0
0

9.4

Hromosvod

70 000

70 000

0

0

9.5

Topení a TÚV

425 000

210 000

215 000

0

9.6

Vzduchotechnika

216 000

180 000

36 000

0

9.7

ZTI

350 000

100 000

250 000

0

9.8
9.9

Elektroinstalace silnoproudá
Elektroinstalace
slaboproudá-sítě

1 220 000
415 000

920 000
290 000

300 000
125 000

0
0

9.10

Svítidla

450 000

0

10.

Novostavby

11.

HW a sítě

12.

Ostatní stroje a zařízení

13.
14.
15.

450 000
0

0

0

0

568 000

0

0

568 000

1 682 500

0

0

1 682 500

Práva duševního vlastnictví
SW a data

0
819 500

0
0

0

0
819 500

Celkové způsobilé výdaje

18 086 000

6 650 000

8 366 000

3 070 000

Tab. 7: Rozpočet projektu
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Projekt je rozdělen do čtyř postupových kroků a tří etap z hlediska realizace a
financování.

Etapa

První etapa

Druhá etapa

Třetí etapa

Stručný popis etapy

Přípravná fáze,
I. investiční část
stavby
II. investiční část
stavby- dokončení
stavebních prací
Pořízení vybavení,
školících pomůcek a
programů

Zahájení

Ukončení

Celkové způsobilé
výdaje na etapu
v tis.Kč

01.05.2009

31.05. 2010

6 650

01.06.2010

30.09.2010

8 366

01.10.2010

30.11.2010

3 070

Celkem

18 086

Tab. 8: Rozpis etap v členění umožňující dílčí čerpání finančních prostředků

Krok 1. zahrnuje činnosti spojené s I. etapou financování, tj:
⇒ přípravu realizace projektu, která proběhla od února 2009 do června 2009
⇒ realizaci vyklízecích, bouracích a části

stavebních prací, spočívajících

ve

vyzdění příček, výměna oken, zateplení, rekonstrukci střešních plášťů, opravách
vnitřních omítek a rozvodech elektro

(silnoproud, slaboproud), ZTI ,

vzduchotechniky, ÚT .

Realizace prací je plánována v termínu od 2.ledna 2010 do 31. května 2010.
Celkové uznatelné náklady na I. etapu: 6 650 tis. Kč
Požadovaná výše dotace na I. etapu:

3 325 tis. Kč

Krok 2. zahrnuje činnosti spojené s II. etapou financování, tj.:
⇒ dokončovací stavební práce v úpravách podlah, stropních podhledů, osazení
zárubní a dveří, vnitřní malby, instalaci svítidel, kompletace ZTI , ÚT a elektro,
fasádě objektu, úpravě zpevněných a travnatých ploch přilehlých k objektu .

Realizace prací je plánována v termínu od 1. června 2010 do 30. září 2010.
Celkové uznatelné náklady na II. etapu: 8 366 tis. Kč
Požadovaná výše dotace na II. etapu:

4 183 tis. Kč
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Krok 3. zahrnuje III.etapu financování, tj:
⇒ celkový úklid objektu a jeho vybavení školící technikou, nábytkem a ostatním
mobiliářem.

Realizace prací je plánována v termínu od 1. října 2010 do 30.listopadu 2010.
Celkové uznatelné náklady na III. etapu: 3 070 tis. Kč
Požadovaná výše dotace na III. etapu:

1 535 tis. Kč

V investiční fázi projektu dojde k samotné realizaci stavebních prací a nákupu a
instalaci technického a ostatního vnitřního vybavení Vzdělávacího centra. Investiční
fáze je rozdělena do tří samostatných investičních etap:

Stavební část I. etapy byla zahájena v lednu 2010 a ukončení se předpokládá v květnu
2010.
V souladu s podmínkami programu OPPI bude realizována publicita projektu.
Do měsíce po ukončení realizace I.etapy projektu bude vypracována tzv. etapová zpráva
a žádost o proplacení, které budou předány agentuře pro podporu podnikání a investic
CZECHINVEST v souladu podmínkami programu.

II. etapa projektu bude zahájena v červnu 2010 a ukončena v září 2010. Předmětem
II. etapy bude dokončení veškerých stavebních prací.
Do měsíce po ukončení realizace II.etapy projektu bude vypracována tzv. etapová
zpráva a žádost o proplacení, které budou předány agentuře pro podporu podnikání a
investic CZECHINVEST v souladu podmínkami programu.

III. etapa projektu bude zahájena v říjnu 2011 a ukončena v listopadu 2011 .
Předmětem III. etapy bude nákup a instalace vnitřního vybavení, mobiliáře, nákup
HW a SW, školicích pomůcek a programů.

Do měsíce po ukončení realizace III.etapy projektu bude vypracována závěrečná zpráva
včetně žádosti o proplacení výdajů III. etapy, které budou předány

agentuře pro

podporu podnikání a investic CZECHINVEST v souladu podmínkami programu.
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Bude pokračovat publicita projektu podle podmínek programu OPPI. Zahájení provozu
Vzdělávacího centra je plánováno na leden 2011 po odstranění všech případných závad
a nedodělků.

Krok 4. je závěrečnou fází projektu a zahrnuje zkušební provoz Vzdělávacího centra,
spojený zejména s obsazením pracovních pozic a organizačním i materiálním
odladěním provozu.
Zkušební provoz bude zahájen v měsíci prosinci 2010.
Slavnostní otevření Vzdělávacího centra a zahájení provozu je plánováno na 3.1.2011.
Rekapitulace potřebných zdrojů
Celkové náklady projektu – údaje v tis. Kč
Z toho celkové způsobilé výdaje
Z toho celkové nezpůsobilé výdaje (DPH)
Výše veřejné podpory - 50 %
Spolufinancování z cizích a vlastních zdrojů - 50%

21 522 340
18 086 000
3 436 340
9 043 000
9 043 000

Tab. 9: Celkové náklady projektu

4.5.1

Způsob zajištění provozních nákladů

Vzdělávací centrum bude v organizační struktuře začleněno jako vnitřní organizační
jednotka/profitcentrum v divizi Vzdělávání a rozvoj. Vykazování a sledování výnosů i
nákladů / controlling bude prováděno dle stanovené metodiky firemního plánování a
rozpočtování v rozsahu vnitrofiremního účtového rozvrhu.
Předpokládaný vývoj výnosů
Předpokládaný vývoj výnosů vzdělávacího centra je stanoven na základě zpracovaného
plánu vzdělávacích aktivit jak pro vlastní potřebu, tak pro spolupracující firmy a
instituce a na základě odhadu doplňkových služeb – pronájmu školících prostor pro
externí organizace. V jednotlivých letech provozu dochází k postupnému růstu
využitelnosti vzdělávacího centra intenzivní propagací nabízeného širokého spektra
vzdělávacích aktivit.
Výnosy vzdělávací centra budou generovány až po zahájení provozu tj. od ledna 2011 a
to ve třech základních aktivitách:
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⇒ realizace školících a rozvojových aktivit pro vlastní zaměstnance ST-OS (na
principu interních výnosů)
⇒ realizace školících a rozvojových aktivit pro zaměstnance spolupracujících
externích subjektů
⇒ realizace školících aktivit a pronájem prostor pro vzdělávání zaměstnanců
ostatních externích subjektů
I když vzdělávací centrum bude primárně využíváno pro realizaci systematického
vzdělávání vlastních zaměstnanců, lze na základě propočtu školících aktivit pro
spolupracující firmy a odhadu pronájmů očekávat následující externí výnosy
rok 2011 ……………..2 500 tis. Kč
rok 2012 ……………. 2 800 tis. Kč
rok 2013 ……………. 3 000 tis. Kč

Předpokládaný vývoj nákladů
Provozní náklady projektu jsou tvořeny:
⇒ materiálová spotřeba (režijní materiál a předměty postupné spotřeby, odborná
literatura)
⇒ energie (elektrická energie, teplo, voda)
⇒ služby (marketing a publicita projektu, telekomunikace, poštovné, služby
externích vzdělávacích agentur a lektorů..)
⇒ osobní náklady (mzdy, odvody a sociální náklady) zaměstnanců vzdělávacího
centra a dohod o provedení práce lektorů a školitelů
⇒ odpisy dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého drobného hmotného
majetku
⇒ ostatní režijní náklady
Osobní a mzdové náklady byly stanoveny na základě předpokládaného počtu tří stálých
zaměstnanců s průměrnou mzdou odpovídající dané pozici a mzdové úrovni v regionu
s odhadem potřeb mzdových nákladů na dohody o činnosti ostatních krátkodobých
pracovníků (lektorů a školitelů).
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4.6 Organizační a provozní zajištění projektu
4.6.1

Přípravná a realizační fáze

Do data zahájení provozu Vzdělávacího technicko-podnikatelského centra KUKLA, tj.
fáze přípravy , rekonstrukce objektu a vybavení centra, je projekt řízen projektovým
týmem v čele s manažerem rozvojových projektů.
Do projektového týmu byl vybrán okruh lidí, kteří svojí invencí garantují úspěšnou
realizaci

projektu.

Účast v projektovém týmu

činnost

ST-OS je chápána jako

vykonávaná nad rámec běžné pracovní náplně (vyjma funkce manažera a specialisty
rozvojových projektů ). Zapojení zaměstnance do projektového týmu je předem
konzultováno s jeho přímým nadřízeným, nepodléhá však jeho schválení.

U

vyjmenovaných členů projektového týmu se dočasně pracovní náplň rozšíří o aktivity
spojené s prací na projektu a stávají se součástí plnění pracovních povinností.

Projektový tým tvoří:
Jednatel - sponzor projektu: Zajišťuje účinné propojení mezi vrcholovým řízením
ST-OS a řízením projektů. Dohlíží na to, aby postup projektu a míra rizik s projektem
spojená byla v souladu se strategickými záměry firmy.
Manažer projektu : Ve spolupráci s projektovým týmem vytváří

podrobný plán

projektu ve všech jeho povinných částech. Zpracovává rozhodující podklady pro
administraci projektu v jeho jednotlivých fázích – přípravu registrační žádosti, studii
proveditelnosti – pro podání hlavní žádosti.

Koordinuje a řídí jednání projektového

týmu , průběžně monitoruje časové kapacity, finanční aj. zdroje projektu.

Provádí

reporting projektu, monitorování rizik projektu, řeší odchylky a změny projektu
průběhu realizace

tak, aby byly akceptovány poskytovatelem dotace. Je hlavním

partnerem pro jednání s kontrolními orgány poskytovatele dotace.
Předkládá pravidelné informace o průběhu řešení projektu

přímo jednatelům

společnosti a to v týdenních intervalech, případně dle další potřeby a jedenkrát měsíčně
poradě vedení společnosti následující informace:
⇒ soulad probíhajících prací s harmonogramem a rozdělením projektu do etap
⇒ stav čerpání finančních prostředků na realizaci a soulad čerpání s plánem
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⇒ upozornění na případné problémy věcného, termínového a technického
charakteru
Garant projektu : Nejvyšší nositel firemního know-how vztahující se k danému
Jeho činnost spočívá v odborné supervizi připravovaných

projektu.

podkladů

projektovým manažerem. Vedle toho plní přidělené úkoly člena projektového týmu.

Administrátor-koordinátor

projektu:

V plném

rozsahu

zajišťuje

veškerou

dokumetaci postupu projektu a její archivaci v souladu se stanovenými pravidly
poskytovatele dotace. Zodpovídá za úspěšný průběh realizace projektu podle
stanoveného harmonogramu a dohodnutých pravidel s manažerem projektu. Vedle toho
plní přidělené úkoly člena projektového týmu.
Členové projektového týmu
Plní přidělené úkoly a nesou za ně plnou odpovědnost z hlediska věcného i časového.

4.6.2

Provozní fáze projektu

Po úspěšné kolaudaci a slavnostním zahájení provozu převezme vedení Vzdělávacího
centra ředitel divize Vzdělávání a rozvoj.
Bude zodpovídat za postupné naplnění filozofie „Učící se organizace“ v souladu se
střednědobou strategií ST-OS, zpracování osnov vzdělávacího programu GROWTH,
sestavení ročních vzdělávacích plánů dle aktuálního stavu v kreditovém systému
zaměstnanců, provozní činnosti Vzdělávacího centra, plnění, evidenci , sledování a
kontrolu zadaných

operativních úkolů Vzdělávacího centra

ze strany ST-OS,

vybudování Akademie interních lektorů a rozpočet hospodaření Vzdělávacího centra.
Dále bude zabezpečovat metodické řízení, kontrolu a hodnocení lektorů Vzdělávacího
centra (interních i externích),
rozvojových

stanovovat podmínky pro provádění školících a

aktivit ve ST-OS a zpracovávat podklady pro realizaci dotačních

rozvojových programů .
Dalším členem realizačního týmu bude asistent manažera-ekonom, odpovědný za
organizační a materiální zajištění školících aktivit dle plánu vzdělávání , útvarový
controlling, fakturace a platební styk.
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Úzce bude spolupracovat s konzultantem, který bude mít na starosti
zabezpečení vytíženosti

kapacit

Vzdělávacího centra, spolupráci

na přípravě a

vyhodnocování školících plánů a koordinaci vzdělávacích potřeb spolupracujících
firem.

Aby byly plánované ukazatele Vzdělávacího centra naplněny, bude nutné nastavit
týmovou spolupráci tak, aby vznikla vysoká kompatibilita a zastupitelnost personálu.
Organizační začlenění a ostatní náležitosti související s činností Vzdělávacího centra
budou zapracovány v řídící dokumentaci společnosti .

4.7 Časový průběh projektu
Datum zahájení projektu: 01.05.2009

Na počátku předinvestiční fáze byla vyhodnocena potřeba realizace projektu,
následovalo zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení
společností INTERPLAN-CZ, s.r.o.
Vzhledem k celkové náročnosti projektu Vzdělávacího centra byly hledány možné
dotační zdroje na spolufinancování části nákladů projektu. Jako vhodný dotační zdroj
byl vyhodnocen program OPPI, konkrétně OP Školicí střediska.

Od dubna 2009 se intenzivně pracovalo na přípravě Plné žádosti, která byla schválena
1.10.2009 a projekt tak přešel zcela do realizační fáze.
Součástí realizační fáze jsou také výběrová řízení na vhodného dodavatele stavby a
dodavatele školicích pomůcek a vnitřního vybavení, která proběhnou v souladu s
platnými pravidly programu OPPI pro zadávací řízení.

Předpokládané datum ukončení projektu: 31.01.2011

Konec realizace projektu je plánován na 31.1. 2011

z důvodů dostatečné časové

rezervy pro ukončení všech administrativních kroků s projektem spojených.
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Manažer projektu bude informovat

všechny

zaměstnance, odbornou veřejnost,

obchodní partnery tj. odběratele a dodavatele, ostatní spolupracující firmy a instituce
v regionu o existenci a zahájení provozu Vzdělávacího technicko-podnikatelského
centra KUKLA , jeho školicích prostorách a dalším zázemí.
Zahájení provozu je plánováno na 3.1. 2011.

4.8 Zhodnocení možných rizik projektu
V průběhu celého životního cyklu projektu objektivně existují tendence k ovlivnění,
resp. narušení jeho plánovaného průběhu. Náplní této části podnikatelského záměru je
vypracování přehledu možných rizik, jejich členění a analýza z pohledu předpokládané
četnosti jejich výskytu a závažnosti jejich následků.
V další části jsou pak rizika přiřazena činitelům, které se podílejí na realizaci projektu
a které jsou schopny omezit vznik rizika nebo jejich následky, případně tato rizika sdílet
nebo vyloučit.

Z pohledu investora je třeba sledovat i nákladovou stránku omezení rizik, neboť platí
zásada, že omezení či přenesení rizik např. na projektanta, případně pojišťovnu se
promítne do jejich kalkulací a finálně pak do zvýšení ceny projektu. Klasickou cestou k
minimalizaci rizik je pečlivé vypracování přípravné a projektové dokumentace,
prezentace projektu s cílem získat pro školení poptávku a kvalitní management po celou
dobu životního cyklu projektu. Cílem analýzy je proto upozornit na rizika a poskytnout
nástroje k rozhodnutí, zda budou provedena opatření k omezení rizik a jejich dopadů, či
zda bude riziko, které bezprostředně neohrožuje realizaci projektu, akceptováno.

Koncepční přístup k analýze rizik vychází z kombinace dvou prvků:
a) pravděpodobnost

výskytu

události

nebo

kombinace

událostí

vyvolávajících nebezpečí nebo četnost těchto výskytů
b) následky těchto událostí

Pro stanovení úrovně rizik bude nadále použita specifikace úrovně rizik uvedená v
matici „četnost – následek“ s níže uvedeným číselným označením:
1- úroveň rizika zanedbatelná
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2- úroveň rizika přípustná
3- úroveň rizika nežádoucí
4- úroveň rizika nepřípustná
Kritéria pro zhodnocení rizik projektu jsou uvedena v příloze č. 6.

Činitelé nesoucí a ovlivňující riziko
Položk
a rizika

Popis rizika

Úroveň
rizika

Investor

Projektant

Zhotovite
l

Orgány
ČR a EU

Technická rizika projektu:
Nedostatky v dokumentaci

1

Dodatečné změny požadavků investora

2

X

X

Splnění termínů

2

X

X

Analýza poptávky, odhad vývoje

2

X

X

Poptávka zákazníků, ekonomický
vývoj provozu
Propagace projektu

3

X

X

1

X

X

Marketingová rizika projektu:

Legislativní rizika projektu:
Politická stabilita v ČR

2

X

Změna platných zákonů a vyhlášek

2

X

Soulad projektu s OPPI

2

X

Zajištění dostatečných finančních
zdrojů investora v čase
Přidělení grantu z OPPI

2

X

3

X

Dostupnost finančních zdrojů v čase
realizace – cash flow
Zvýšení nákladů během realizace

2

X

2

X

3

X

X

Finanční rizika projektu:

Nesplnění podmínek udržitelnosti
projektu/nenaplnění záměrů
Tab. 10: Zhodnocení rizik projektu

X

X

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že přímým rizikem pro realizaci projektu je riziko
snížené poptávky zákazníků a s ní související ekonomický vývoj provozu, přidělení

86

grantu z OPPI a riziko nesplnění podmínek udržitelnosti projektu, tj. nesplnění záměrů
projektu.

Poptávka zákazníků, ekonomický vývoj provozu
Dlouhodobé pokračování současné hospodářské recese

doprovázené úbytkem

pracovních míst na straně jedné, na straně druhé pak dotačními školícími programy pro
krytí pracovních výluk může negativně zasáhnout do zmapovaných vzdělávacích potřeb
spolupracujících firem. ST-OS má připraven vlastní vzdělávací program, kterým je
schopna vykrýt stanovené kapacity tím, že jeho obsah je aktualizován na její podmínky.
Přechodné negativní ekonomické dopady vlastního provozu Vzdělávacího centra je
firma schopna utlumit v rámci své hlavní podnikatelské aktivity v obchodně-výrobních
činnostech.

Přidělení grantu z OPPI
V případě, že projekt nebude zařazen do programu OPPI, musí žadatel přehodnotit
ekonomickou analýzu projektu a rozhodnout o realizaci projektu s financováním z
vlastních a cizích zdrojů.

Nesplnění podmínek udržitelnosti projektu
Významným finančním rizikem, kromě jiných rizik uvedených v této části, může být
vrácení dotace v případě nesplnění podmínek udržitelnosti. Tato podmínka platí po
dobu tří let a předpokládá udržení výsledků projektu, navíc projekt po tuto dobu musí
zůstat ve vlastnictví žadatele. Toto riziko lze eliminovat či snížit pravděpodobnost jeho
výskytu pečlivou analýzou příležitostí a kvalitním odhadem reálných možností výsledků
realizace projektu.

Konec udržitelnosti projektu je dle metodiky stanoven na rok 2013. Vzhledem k takto
dlouhodobému horizontu je možné počítat i s externími aspekty, které mohou nastat
jako přechod na evropskou měnu, delší průběh hospodářské recese, změna strategie
firmy z hlediska obchodního, změna trhu práce apod. Tyto externí faktory nelze
specifikovat v současné době, mohou však mít vliv na předpokládaný vývoj firmy a
proto plánované hodnoty v současné době mohou být ve skutečnosti odlišné.
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5

Vyhodnocení projektu

Realizací rekonstrukce stávajícího objektu a vybudováním moderního Vzdělávacího
centra regionálního charakteru

dochází ke zvýšení efektivnosti využití stávajícího

objektu v souladu se současnými trendy výrobních firem a také ke zvýšení
konkurenceschopnosti firmy. Tento první realizovaný dotační

projekt chce ST-OS

doplnit o další navazující projekty investičního i neinvestičního charakteru a počiná si
v tom velmi zdatně . Již dnes má v běhu 5 dalších dotačních projektů v celkové hodnotě
110 mil. Kč. Jedná se o rekonstrukce dalších objektů a technologických souborů v
areálu firmy, jejichž stav neumožňuje efektivní využití pro hlavní předmět činnosti a to
výrobu tlumičů pro veškerá kolejová vozidla, doplněné o vybudování široké technické,
technologické a zkušební základny, včetně specializovaných prostor

pro práce s

novými a kritickými komponenty a transfer vědomostí směrem k dalším subjektům
z oboru.
Všechny plánované projekty jsou v souladu se strategickými cíli firmy a příležitostí k
realizaci dalších vzdělávacích aktivit především vlastních zaměstnanců, ale i dalších
spolupracujících subjektů v regionu.
Proto realizace předkládaného projektu povede k naplnění několika výše uvedených
strategických cílů společnosti a budoucímu rozšíření infrastruktury pro vzdělávání a
transfer vědomostí. Lze shrnout, že očekávané výsledky projektu potvrzují, že smyslem
projektu není maximalizace zisku, ale zvýšení užitku všech subjektů a jednotlivců,
kterých se projekt týká. Je však samozřejmé, že kromě efektů nehmotného charakteru
projekt přinese v dlouhodobém horizontu i efekty hmotné a finanční.

Finanční zátěž, kterou projekt Vzdělávacího centra bude pro ST-OS představovat, je
fakt, který si společnost plně uvědomuje a je připravena projekt financovat tak, aby byl
naplněn cíl a smysl projektu, a aby uvedené přínosy potvrdily význam a jedinečnost
daného projektu v regionu.
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5.1 Rekapitulace a zhodnocení výstupů projektu
Analýzou a vyhodnocením všech možných socioekonomických dopadů projektu bylo
zjištěno, že kvantifikovat socio-ekonomické přínosy projektu a použít je pro výpočet
ekonomické analýzy lze jen velmi obtížně a jejich kvantifikace by byla zavádějící.
Je však třeba zdůraznit několik velmi důležitých přínosů projektu, které sice nelze
spolehlivě vyčíslit, ale pro realizaci projektu jsou natolik zásadní, že jimi lze za daných
okolností učinit analýzu přijatelnější i bez finančního vyjádření.
Těmito zásadními přínosy projektu jsou:
1. pro účastníky školení - účastí na školeních, pořádaných v nově zbudovaném

Vzdělávacím centru,

získají účastníci odborné znalosti a dovednosti, které

povedou ke zvyšování jejich kvalifikace, k dosažení jejich konkurenční výhody
na trhu práce díky vyšší kvalifikaci, ke zvýšení
vyplývajícího

produktivity práce, a z ní

lepšího ohodnocení zaměstnavatelem. Protože převážná část

účastníků školení bude z technických oborů, pro jejich pracovní pozice vyplývá
řada školení nejen z oblasti bezpečnosti práce, ale i z oblasti měření,
technologických postupů, konstrukce a povinných zákonných školení. Je proto
velmi pravděpodobné, že vyškolený a odborně znalý pracovník nezpůsobí svou
neznalostí či nevhodnou kvalifikací škodu jak svému zaměstnavateli, tak ani
jiným subjektům.
2. Pro

spolupracující firmy a jejich zaměstnance, kteří se budou účastnit

školení a kurzů, svou kvalifikací a odbornými znalostmi nabytými absolvováním
školení přispějí k lepším výsledkům a výkonnosti firmy, k jejímu zisku a tím
také ke zvýšení konkurenceschopnosti.
3. Spolupráce s vysokými školami - realizací projektu Vzdělávacího centra dojde
k dalšímu prohloubení dlouhodobé spolupráce s vysokými školami a využití
potenciálu pedagogů k pořádaným vzdělávacím aktivitám. Studenti vybraných
studijních oborů mohou využít vybavených učeben pro realizaci svých
ročníkových i závěrečných studijních prací s bezprostředním
s jednotlivými provozy firmy.

kontaktem

Využitím spolupráce tak bude docházet k

efektivní výměně informací a předávání zkušeností jak z oblasti akademické, tak
z oblasti praxe. Předávání těchto informací může také zvýšit publikační činnost
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akademiků vytvářením studijních programů a náplně školení v následujících
letech.
4. Poskytnutí školících prostor dalším subjektům - prostory školícího střediska
jsou koncipovány tak, že je možné je nabídnout k využití pro různé společenské
akce a vzdělávací programy i jiným subjektům, např. městu Oslavany, okolním
obcím i jiným podnikatelským subjektům a institucím, které je doteď musely
realizovat v pronajatých prostorách bez patřičného zázemí a vybavení.
5. Využití potenciálu lektorů - vznikem nového Vzdělávacího centra regionálního
charakteru se zvýší potřeba nových lektorů a tím i nových pracovních míst ve
vzdělávacích institucích, které budou využívány dodavatelsky pro jiné další
školící aktivity mimo obor činnosti společnosti.
6. Zvýšení konkurenceschopnosti firmy - existence takto pojatého Vzdělávacího
centra bude mít nezanedbatelný přínos i v oblasti obchodu a podpory prodeje
vlastních výrobků a nabízených služeb. Platforma pro komunikaci se zákazníky
bude postavena na mnohem vyšší úroveň než je doposud
7. Snížení zmetkovitosti - snižování nákladů a lepšího využití technických
zařízení a technologií, výrazná orientace na kvalitu výrobků a službu
zákazníkovi, to jsou významné důvody vedoucí k nutnosti realizace
vzdělávacích aktivit v adekvátních školicích prostorách.
8. Zlepšení pracovních podmínek a prostředí, přístupu nadřízených,

zvýšení

atraktivity organizace , to vše je další nezpochybnitelný přínos pravidelného a
systematického vzdělávání.

Vytvářením podmínek pro vzdělávání svých

pracovníků bude pozitivně ovlivňována

jejich motivace, spokojenost se

zaměstnavatelem a vztah k firmě .
9. Zvýšení péče o vzdělávání a rozvoj pracovníků - spoluvytváří dobrou
zaměstnavatelskou pověst organizace a usnadňuje získávání a stabilizaci
pracovníků.
10. Zvýšení efektivnosti vzdělávání zaměstnanců – ztotožnění se s myšlenkou
„Učící se organizace“, použité metody vzdělávání, technické vybavení, úroveň
školicích pomůcek a programů a časové hledisko mají význam při zkoumání
efektivnosti vzdělávání. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění podmínek
pro vzdělávání a k posílení odpovědnosti zaměstnanců za vlastní seberozvoj.
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11. Provázaností rekonstrukce objektu Vzdělávacího centra s dalšími projekty,
např. s rekonstrukcí výrobních hal a nevyužívaných ploch v areálu dojde ke
zvýšení využití

dlouhodobého hmotného majetku v souladu s novými trendy

výrobních firem i dlouhodobou investiční strategií firmy .
12. Kvalita života - realizace Vzdělávacího centra regionální úrovně bude mít
pozitivní vliv na kvalitu života všech účastníků školení i realizátorů a bude
pozitivně ovlivňovat rozvoj místních iniciativ. Realizace vzdělávacích aktivit v
novém centru přispěje

k rozvoji obchodních kontaktů a rozvoji spolupráce

podnikatelských i nepodnikatelských subjektů v regionu.
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6

Závěr

V závěru diplomové práce si dovolím formulovat odpovědi na otázky, které mi byly
položeny vedením společnosti ST-OS, definované v části 1 Vymezení problému a cíle
práce:
1. K otázce „Jak přispěje projekt k podpoře strategických záměrů firmy?“
Projekt naplňuje střednědobé strategické záměry orientované na zajištění
udržitelného rozvoje v období pokračující

hospodářské recese formou

konglomerátní vertikální diverzifikace do nevýrobních podnikatelských aktivit
s prokazatelným ekonomickým efektem.

Projektem firma rovněž podporuje

naplnění přijaté funkční – personální strategie a to jak systémovým vzděláváním
/ odborným rozvojem všech zaměstnanců zajistit kvalitu a stabilitu personálu,
zvýšit výkonnost, kvalitu práce a motivovat zaměstnance na profesním /
kariérním růstu.

2. K otázce „Jaké zdroje budou pro financování projektu použity?“
Předpokládá se, že k předfinancování projektu bude využito

úvěrování

dlouhodobým finančním partnerem žadatele - Komerční bankou, a.s. a to
poskytnutím 2 úvěrů v celkové výši 10 750 tis. Kč s úrokovou sazbou 4 %.
První úvěr v objemu 6 500 tis. Kč je krátkodobý, jeho splacení se předpokládá
jednorázově v horizontu 1 roku z dotace poskytnuté zadavatelem projektu po
realizaci prvních 2 etap. Druhý úvěr ve výši 4 250 tis. Kč bude poskytnut jako
střednědobý investiční úvěr na období 4 let.

Dofinancování projektu ve

zbývajícím objemu cca 4 800 tis. Kč bude zajištěno z vlastních zdrojů žadatele
ST-OS, který generuje dostatečné peněžní prostředky

z výrobně-obchodní

činnosti nad rámec provozních potřeb.

3. K otázce „Zda školící středisko bude jako samostatně fungující profitcentrum
ziskové?“

jsem hledala odpověď formou následujícího finančního rozpočtu

projektu:
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FINANČNÍ ROZPOČET PROJEKTU
I.

Investiční náklady / výdaje projektu

ř.

Název investice

1.

Nemovitý DHM-rekonstrukce
objektu
Movitý DHMHW,kanc.technika,nábytek
DNM-nehmotný majetek / SW
Celkem investiční majetek

2.
3.

Objem investice*

Doba odpisu v
letech
15 016 tis. Kč
30
2 250 tis. Kč

3

820 tis. Kč
18 086 tis. Kč

3

Tab. 11: Investiční náklady
* odpis majetku z PC bez dotace tj. z 50% výše

II.

ř.
1.
2.
3.
4.

Zdroje financování projektu

Druh zdroje
Dotace
Úvěr KB k financování
Splátky úvěru
Vlastní zdroje ST-OS

2010
7 508
10 750
6 500
4 793

2011
1 535
x
1 060
x

2012
x
x
1 060
x

údaje v tis. Kč
2013 2014 2015
x
x
x
x
x
x
1 060 1 070
x
x
x
x

Tab. 12: Zdroje financování

II.

ř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Výsledky provozu projektu-výhled hospodaření profitcentra VC KUKLA

Ukazatel
Tržby z prodeje vzděl.služeb /
externí
Tržby z prodeje vzděl.služeb /
interní
Ostatní výnosy / pronájem
Výnosy provozní celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Náklady na opravy a údržbu
Náklady na služby
Výkonová spotřeba
Přidaná hodnota
Osobní náklady (ř.12+13)
Mzdové náklady
Náklady na sociální
zabezpečení
Pojištění, daně, poplatky
Odpisy DHM,DNM (bez
dotace)

2011
2 400

2012
2 600

2013
2 800

údaje v tis. Kč
2014
2015
3 000
3 200

1 800

2 000

2 200

2 000

2 000

100
4 300
215
180
40
280
715
3 585
1 848
1 480
368

200
4 800
220
185
45
290
740
4 060
1 908
1 530
378

200
5 200
225
190
45
290
750
4 450
1 969
1 580
389

300
5 300
230
195
50
300
775
4 525
2 020
1 620
400

400
5 600
240
200
60
315
815
4 785
2 083
1 670
413

30
762

30
762

30
762

30
250

30
250
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16.
17.
18.
19.

Ostatní provozní náklady*
Finanční náklady / úroky
Celkové náklady
Hospodářský výsledek před.
zdaň.

210
300
3 865
435

220
130
3 790
1 010

230
85
3 826
1 374

240
45
3 360
1 940

250
2
3 430
2 170

Tab. 13: Výsledky provozu
* ř. 16 – správní režie / příspěvek na vedení dle rozpočtových pravidel ST-OS

Jak vyplývá z výše uvedeného finančního rozpočtu projektu, lze navržený projekt
„Vzdělávací technicko-podnikatelské centrum KUKLA“ považovat nejen věcně, ale i
ekonomicky za přínosný. Na základě předpokládaného vývoje tržeb a nákladové
spotřeby z provozu projektu lze v období

2011-2015 dosáhnout kumulovaně

hospodářský výsledek ve výši 6 929 tis. Kč (po zdanění 5 612 tis. Kč). Za předpokladu
udržení takovéto dynamiky hospodářského vývoje i v následujícím období

činí

návratnost investice (po odpočtu dotace) cca 7 let přesto, že významnou část
z celkových investičních výdajů a to 83 % představuje investice do tzv. pasivního
majetku – rekonstrukce nemovitosti.
Navíc lze kromě vlastních primárních resp. přímých přínosů projektu v realizovaných
tržbách zcela oprávněně očekávat odvozený / sekundární efekt ze systémového
vzdělávání a odborného rozvoje zaměstnanců ve výnosech a produktivitě práce z hlavní
výrobně-obchodní činnosti.

Zodpovězením těchto otázek považuji sice hlavní cíl své diplomové za splněný, nikoliv
však beze zbytku. Pro některé dílčí otázky, které mě v souvislosti se zvoleným tématem
napadly, jsem neměla dostatek podrobných a kvalitních informací, abych je mohla
spolehlivě vyhodnotit a interpretovat. Jde o otázky typu - v jaké míře se zatraktivní
zaměstnání ve ST-OS ve vědomí zaměstnanc ů tímto systematickým přístupem firmy
k personálnímu a sociálnímu rozvoji, - jak se exaktně projeví výstupy projektu ve
zlepšení kvality firemních procesů, - jak a v jakých hodnotách se promítne systematické
vzdělávání v růstu pracovního výkonu, produktivity a kvality práce zaměstnanců?
Vlastní příprava a zpracování diplomové práce pro mě bylo velmi motivační a
inspirující proto, že jsem mohla řešit konkrétní úkol / projekt, do jehož přípravy mi bylo
ST-OS umožněno od počátku se osobně zapojit. Moje motivace byla navíc podpořena
dvěma významnými faktory:
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-

Pracovně vypomáhám a sbírám zkušenosti v naší rodinné firmě KONSENS,
s.r.o., která se zabývá organizačním, ekonomickým, právním,

personálním

poradenstvím a zvláště se orientuje na odborný rozvoj a vzdělávání dospělých.
Se ST-OS firma dlouhodobě spolupracuje a do přípravy projektu „Vzdělávací
technicko-podnikatelské centrum KUKLA“

se jako odborný poradce a

konzultant významně angažovala.
-

Po ukončení vysokoškolského studia mám zájem zahájit pracovní kariéru právě
ve ST-OS a to v pracovní pozici zaměřené na ekonomiku a obchod nevýrobních
podnikatelských aktivit v rámci přijaté strategie diverzifikace podnikatelských
oborů.
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Příloha 1: Seznam vybavení učeben
Poč.
ks

Cena/ks
bez DPH Kč

Cena celkem
bez DPH Kč

Cena celkem
s DPH Kč

Č. místnosti

Druh pomůcky

102 /Recepce

1. Multifunkční kopírka A3

1

104 500

104 500

124 355

2. Stacionální PC + monitor

1

16 000

16 000

19 040

3. Nástěnka

1

400

400

476

1. Kroužkovač výukové dokumentace

1

5 000

5 000

5 950

2. Laminátor osvědčení a diplomů

1

2 500

2 500

2 975

3. Skatrovačka na kolečkách

1

2 500

2 500

2 975

1.Keramická tabule 200x120, popisovatelný
povrch

1

8 300

8 300

9 877

2. Flipchart

1

2 500

2 500

2 975

3. Prezentační nástěnka

1

400

400

476

1. LCD dataprojektor, 4:3, XGA, 2000
ANSI Im, pro provoz s interaktivními
tabulemi, ultra krátká projekční vzdálenost

1

40 300

40 300

47 957

2. vozík pro mobilní projektor, nastavitelná
výška

1

5 300

5 300

6 307

3. vizualizér

1

12 100

12 100

14 399

4. elektromotorické projekční plátno matně
bílý povrch

1

14 700

14 700

17 493

5. Keramická tabule 200x120,
popisovatelný povrch

1

8 300

8 300

9 877

6. Aktivní reproduktory 2-pásmové, 20W
výkon, 2x audio vstup

1

2 000

2 000

2 380

7. Notebook

1

25 000

25 000

29 750

8. Flipchart

1

2 500

2 500

2 975

9. Nástěnka

1

400

400

476

1. LCD dataprojektor, 4:3, XGA, 2500
ANSI Im, pro provoz s interaktivními
tabulemi, ultra krátká projekční vzdálenost,

1

61 000

61 000

72 590

2. elektromotorické projekční plátno 292x
219 cm, matně stříbrný povrch s černým
rámečkem
3. Keramická tabule 200x120,
popisovatelný povrch

1

47 000

47 000

55 930

1

8 300

8 300

9 877

4. AV receiver, Audyssey Dynamic EQ,
DTS-HD, Dolby True HD

1

12 900

12 900

15 351

104 /Kabinet
lektorů

105 /Malá
učebna -U1

107 /Školící
místnost- S1

110/Školící
místnost - S2

100

112/Kancelář
manažera
203 /Malá
učebna - U3

204 /Školící
místnost- S3

206 /Školící
místnost -S4

207 /Kabinet
lektorů

5. reprosouprava 2pásmová

4

4 800

19 200

22 848

6. vozík pro mobilní projector, včetně
poličky pro notebook, výška základny
nastavitelná
7. Notebook

1

5 300

5 300

6 307

1

25 000

25 000

29 750

8. Flipchart

1

2 500

2 500

2 975

9. Nástěnka

1

400

400

476

1. Stacionární PC + monitor

1

16 000

16 000

19 040

2. Nástěnka

1

400

400

476

1. LCD monitor profesionální, úhlopříčka
40”, integrované repro

1

36 000

36 000

42 840

2. Notebook

1

25 000

25 000

29 750

3. Flipchart

1

2 500

2 500

2 975

4. Nástěnka

1

400

400

476

1. LCD dataprojektor, 4:3, pro provoz s
interaktivními tabulemi,

1

22 700

22 700

27 013

2.elektromotorické projekční plátno
150x200 cm, matně bílý

1

14 700

14 700

17 493

3. AV receiver, Audessye Dynamic EQ,
čelní AV vstup

1

9 400

9 400

11 186

4. stropní držák pro projector 50 cm, kulový
kloub pro přesnou aretaci, výškově
nastavitelný,

1

4 200

4 200

4 998

5. Notebook

1

25 000

25 000

29 750

6. Flipchart

1

2 500

2 500

2 975

7. Nástěnka

1

400

400

476

1. LCD dataprojektor, 4:3, pro provoz s
interaktivními tabulemi,

1

22 700

22 700

27 013

2.elektromotorické projekční plátno
150x200 cm, matně bílý povrch

1

14 700

14 700

17 493

3. AV receiver, Audessye Dynamic EQ,
čelní AV vstup

1

9 400

9 400

11 186

4. stropní držák pro projector 50 cm, kulový
kloub pro přesnou aretaci, výškově
nastavitelný

1

4 200

4 200

4 998

5. Notebook

1

25 000

25 000

29 750

6. Flipchart

1

2 500

2 500

2 975

7. Nástěnka

1

400

400

476

1. Nástěnka

1

400

400

476

1

40 300

40 300

47 957

209 /Jazyková 1.LCD dataprojektor, 4:3, pro provoz s
učebna- U4
interaktivními tabulemi, ultra krátká
projekční vzdálenost,

101

211 /Kabinet
PC učebny

2. flash prezentační ovladač

4

600

2 400

2 856

3. interaktivní tabule ve formátu 4:3,
aktivní plocha 116 x 163 cm, úhlopříčka
200 cm

1

46 800

46 800

55 692

4. aktivní reproduktory 2-pásmové, 20W
výkon, 2x audio vstup, 180 x 335 x 212 cm

1

2 000

2 000

2 380

5. aktivní rozbočovač VGA signálu, 1x in
(PC), 2x out (projector, monitor), se
zesilovačem, včetně adaptéru

1

1 300

1 300

1 547

6. instalační kit pro tabuli, ozvučení a
projektor, bílá barva

1

5 000

5 000

5 950

7. PC + monitor

6

16 000

96 000

114 240

8. Výukový program NJ - Tangram

6

2 500

15 000

17 850

9. Výukový program AJ - Cambridge

6

3 000

18 000

21 420

10. Výukový program RJ - Ključi

6

3 500

21 000

24 990

11.Flipchart
12. Nástěnka

1

2 500

2 500

2 975

1

400

400

476

1. Server IBM systém x 3400
2. SW - OEM WIN 2003 R2 w/SP2 Svr
Stnd 64Bitx64 Eng

1
1

140 000
18 000

140 000
18 000

166 600
21 420

3. SW - OEM WIN 2003 Svr CAL CZ

6

3 500

21 000

24 990

4. SW - Autocad 2010 mechanical

2

120 000

240 000

285 600

20

9 900

198 000

235 620

6. Výukový SW – MS Office 2007

1

2 500

2 500

2 975

7. Nástěnka

1

400

400

476

1. PC + monitor

7
1

25 000

175 000

208 250

2 500

2 500

2 975

1
1

400
286 000

400
286 000

476
340 340

5. SW – MS Office 2007

212 /PC
učebna - U2

2. Flipchart
3. Nástěnka
4. SW – programové vybavení pro přípravu
technologie CNC Matrix

kusy
Celkem
Vybavení školícími pomůckami celkem
Z toho: školící pomůcky

128

Kč bez
DPH

Kč s DPH

2 007 300

2 388 687

79

školící programy

49

HW celkem

21

568 000

675 920

SW celkem

49

819 500

975 205

ostatní školící pomůcky

58

619 800

737 562
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Příloha 2: Seznam vybavení
Číslo místnosti

Druh vybavení

102 /Recepce

Chladnička pro personál
Odpadkový koš
Skříňka na klíče
Pracovní stůl
Židle otočná
Židle stohovatelná čaloun
Lékárnička
Skříň vysoká
Regál vysoký
Skříňka nízká
Odpadkový koš nerez

1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1

5 900
550
1 420
5 800
3 600
1 500
1 500
5 900
3 900
3 500
1 250

5 900
550
1 420
5 800
3 600
1 500
1 500
11 800
7 800
10 500
1 250

7 021
655
1 690
6 902
4 284
1 785
1 785
14 042
9 282
12 495
1 488

Odpadkový koš
Pracovní stůl
Židle otočná
Kovový věšák
Skříň vysoká
Skříňka nízká
Odpadkový koš
Pracovní stůl pro 2 os.
Pracovní stůl pro 1 os.
Židle stohovatelná čaloun
Skříňka nízká
Lednice-chladicí skříň
Šálek a podšálek
Dezertní talíř
Talíř hluboký
Talíř mělký
Nápojové sklo 36 cl
Nápojové sklo 28cl
Nápojové sklo 25cl
Příborová lžička
Příborová vidlička
Příborový nůž
Servírovací lžíce
Servírovací vidlička
Tác oválný
Varný termos na kávu 15l
Vařič vody 15l
Chafing s poklopem GN1/1
Varná konvice
Odpadkový koš
Výdejní stůl s ohřevem
Myčka na nádobí
Kuchyňská linka
Pracovní stůl nerez.
Odpadkový koš

1
2
2
1
2
2
1
1
6
7
4
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
20
20
2
1
5
1
2
1
1
1
2
2

550
5 800
3 500
950
5 900
3 500
550
1 900
1 500
1 500
3 500
26 000
38
21
24
22
13
16
18
8
13
15
179
175
429
4 590
2 590
1 290
950
550
20 000
35 000
35 000
13 000
550

550
11 600
7 000
950
11 800
7 000
550
1 900
9 000
10 500
14 000
26 000
3 800
2 100
2 400
2 200
1 300
1 600
1 800
800
1 300
1 500
3 580
3 500
8 580
9 180
2 590
6 450
950
1 100
20 000
35 000
35 000
26 000
1 100

655
13 804
8 330
1 131
14 042
8 330
655
2 261
10 710
12 495
16 660
30 940
4 522
2 499
2 856
2 618
1 547
1 904
2 142
952
1 547
1 785
4 260
4 165
10 210
10 924
3 082
7 676
1 131
1 309
23 800
41 650
41 650
30 940
1 309

Počet kusů

Cena za kus Cena celkem
bez DPH
bez DPH

Cena celkem
s DPH

1.NP

103/Vstupní
hala
104 /Kabinet
lektorů

105 /Malá
učebna - U1

106/Catering,
čajovna

107 /Školící

103

místnost- S1

Pracovní stůl pro 1 os.
Pracovní stůl pro 2 os.
Židle stohovatelná
Regál vysoký
Skříňka nízká
108 /Atrium
Odpadkový koš nerez
Stůl
Židle stohovatelná
109/Technické Regál kovový
zázemí
110/Školící
Odpadkový koš
místnost -S2
Pracovní stůl pro 2 os.
Židle stohovatelná
Regál vysoký
Skříňka nízká
111/Šatna
Věšákové pulty
Odkládací pult
Odpadkový koš
112/Kancelář Odpadkový koš
manažera
Prac. stůl pro 1 os.konf.
Židle otočná
Konferenční židle
Kovový věšák
Skříň vysoká
Skříňka nízká
114/ WC Ž
Dávkovač mýdla
Zásobník na ručníky
Držák na toaletní papír
Odpadkový koš
115/WC M
Dávkovač mýdla
Zásobník na ručníky
Držák na toaletní papír
Odpadkový koš
116/WC Ž
Dávkovač mýdla
Zásobník na ručníky
Odpadkový koš
117/WC Ž
Držák na toaletní papír
Odpadkový koš
119/WC M
Dávkovač mýdla
Zásobník na ručníky
Odpadkový koš
121/WC M
Držák na toaletní papír
Celkem 1.NP

15
1
16
2
2
2
25
100
2

1 500
1 900
800
3 900
3 500
1 250
1 200
800
1 500

22 500
1 900
12 800
7 800
7 000
2 500
30 000
80 000
3 000

26 775
2 261
15 232
9 282
8 330
2 975
35 700
95 200
3 570

2
11
21
2
3
3
1
1
1
1
1
6
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

550
1 900
800
3 900
3 500
9 500
5 200
550
550
18 000
3 500
1 500
950
5 900
3 500
550
450
520
550
550
450
520
550
550
450
550
520
250
550
450
550
520

1 100
20 900
16 800
7 800
10 500
28 500
5 200
550
550
18 000
3 500
9 000
950
17 700
10 500
550
450
520
550
550
450
520
550
550
450
550
520
250
550
450
550
520
651 880

1 309
24 871
19 992
9 282
12 495
33 915
6 188
655
655
21 420
4 165
10 710
1 131
21 063
12 495
655
536
619
655
655
536
619
655
655
536
655
619
298
655
536
655
619
775 737

2.NP
201/Vstupní
hala
202/Ochoz
203 /Malá
učebna- U3
204 /Školící
místnost- S3

Odpadkový koš nerez.
Odpadkový koš
Odpadkový koš
Pracovní stůl pro 2 os.
Židle stohovatelná čaloun.
Odpadkový koš
Pracovní stůl pro 1 os.
Pracovní stůl pro 2 os.

104

1

1 250

1 250

1 488

4
1
5
9
2
15
1

550
550
1 900
1 500
550
1 500
1 900

2 200
550
9 500
13 500
1 100
22 500
1 900

2 618
655
11 305
16 065
1 309
26 775
2 261

Židle stohovatelná čaloun
Regál vysoký
Skříňka nízká
Skříň vysoká
205/Technické Vysavač
zázemí
Regál kovový
206 /Školící
Odpadkový koš
místnost - S4 Pracovní stůl pro 2 os.
Židle stohovatelná čaloun
Skříňka nízká
Skříň vysoká
207 /Kabinet
Odpadkový koš
lektorů
Pracovní stůl lektora
Židle otočná
Konferenční židle
Regál vysoký
Kovový věšák
Skříň vysoká
Kulatý konferenční stůl
208/Čajová
Chladnička
kuchyňka
Varná konvice
Mikrovlnná trouba
Šálek a podšálek
Nápojové sklo
Příborová lžička
Příborová vidlička
Tác oválný
Dezertní talíř
Odpadkový koš
Kuchyňská linka
209 /Jazyková Odpadkový koš
učebna -U4
Pracovní stůl pro 1 os.
Pracovní stůl pro 2 os.
Skříňka nízká
Židle stohovatelná čaloun
210/Break
Odpadkový koš
room
Odpočinková křesílka
Stolek kulatý
211 /Kabinet
Odpadkový koš
PC učebny
Pracovní stůl kancelářský
Židle otočná
Konferenční židle
Kovový věšák
Skříňka nízká
Skříň vysoká
212 /PC
Odpadkový koš
učebna- U2
PC stůl pro 1 osobu
Židle stohovatelná čaloun
Skříňka nízká
Skříň vysoká
214/WC M
Dávkovač mýdla
Zásobník na ručníky
Odpadkový koš
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16
1
2
1
1
2
2
11
21
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
50
50
50
50
2
50
1
1
1
5
1
1
6
2
16
4
1
1
1
1
1
2
2
1

1 500
3 900
3 500
5 900
3 900
1 500
550
1 900
1 500
3 500
5 900
550
3 400
3 600
1 500
3 900
950
5 900
3 000
5 900
950
1 900
38
16
8
13
230
21
1 250
35 000
550
1 500
1 900
3 500
1 500
550
1 200
2 400
550
6 200
3 600
1 500
950
3 500
5 900
550

24 000
3 900
7 000
5 900
3 900
3 000
1 100
20 900
31 500
7 000
11 800
550
3 400
3 600
3 000
7 800
950
11 800
3 000
5 900
950
1 900
1 900
800
400
650
460
1 050
1 250
35 000
550
7 500
1 900
3 500
9 000
1 100
19 200
9 600
550
6 200
3 600
1 500
950
7 000
11 800
550

28 560
4 641
8 330
7 021
4 641
3 570
1 309
24 871
37 485
8 330
14 042
655
4 046
4 284
3 570
9 282
1 131
14 042
3 570
7 021
1 131
2 261
2 261
952
476
774
547
1 250
1 488
41 650
655
8 925
2 261
4 165
10 710
1 309
22 848
11 424
655
7 378
4 284
1 785
1 131
8 330
14 042
655

7
7
2
2
1
1
1

5 000
1 500
3 500
5 900
550
450
550

35 000
10 500
7 000
11 800
550
450
550

41 650
12 495
8 330
14 042
655
536
655

217/WC Ž

216/WC M
218/WC Ž
219/WC Ž

Dávkovač mýdla
Zásobník na ručníky
Odpadkový koš
Držák na toaletní papír
Držák na toaletní papír
Odpadkový koš
Držák na toaletní papír
Odpadkový koš

1
1
1
1
1
1
1
1

Celkem 2.NP
Celkem
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550
450
550
520
520
250
520
250

550
655
450
536
550
655
520
619
520
619
250
298
520
619
250
298
410 820 488 876
1 264
1 062 700
613

Příloha 3: Plán výuky 2011-2013
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Příloha 4: Seznam spolupracujících subjektů –druhá cílová skupina

Obchodní jméno

Sídlo

Družstvo
DRUKOCEL,
Rosice

Cukrovarská
138, 664 84
Zastávka u
Brna

IČ/DIČ

CZ-NACE

Statutární
zástupce

Zaměstnanc
i celkem/

Počet
zaměstnanc
ů do VC

46969489
CZ46969489

25.00
25.61
25.62
25.72
28.29
29.32

Jaroslav Veselý
předseda družstva

70

40

1050

520

Ing. Josef
Smrkovský
jednatel

45

43

Jan Mlénský
jednatel
společnosti

21

20

Ing.Miroslav
Rozmarín
personální ředitel

600

400

Jaroslav Fila
jednatel, generální
ředitel

110

50

Jan Ryška
jednatel

38

38

62.00
74.00
85.50
93.29

Ing. Pavel Mikula
předseda
představenstva

19

19

25.00
25.72
28.29

Leoš Dočkal
jednatel

28

28

25.11
28.21
28.91

Josip Kulaš
jednatel

48

45

Ing. Jan Blatný
majitel

44

14

Karel Jelínek
jednatel

25

25

Europen Data
Project, s.r.o.

683 01
Komořany u
Rousínova
146

610 63 517
CZ61063517

KM Rest
Ivančice, s.r.o.

Krumlovská
30, 664 91
Ivančice

26888831
CZ26888831

Rumiště 8,
602 00 Brno

25518488
CZ25518488

MLÉNSKÝ,
s.r.o.

PBS
INDUSTRY,
a.s.

Thermona,
spol. s r.o.

Průmyslová
162, 674 86
Třebíč –
provoz
Moravský
Krumlov
Stará Osada
258, 664 84
Zastávka

26979888
CZ26979888

13692861
CZ13692861

64509214
Řeznovice
CZ64509214
86, 664 91
Ivančice
Příkop 4, 604 44014040
CZ44014040
16 BrnoMP-SOFT,
provozovna
a.s.
Ivančice
Padochovsk 47913401
CZ47913401
á 270/31,
Interdoor
664 12
s.r.o.
Oslavany
41539567
Mřenkova
IVYSO spol.
622/1, 664 91 CZ41539567
s r.o.
Ivančice
Kounická 32, 46920013
Ing. Jan
CZ501214116
664 91
Blatný
Ivančice
Slunečná 12, 60720930
Kovozámečnictv
664 91
í Jelínek s.r.o.
Ivančice

Fosan s.r.o.

25.72
26.11
27.51
32.40

25.62
16.23
28.52
45.20
41.20
43.12
71.12
25.11
25.21
25.30
25.61
25.62
25.72
25.73
52.24
25.21
25.72
25.73
43.29
29.20

25.62

25.99
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Ing. Václav
Mácha
generální ředitel,
prokurista firmy
Bc. Svatava
Knapová
Vedoucí
personálního
úseku

H+H s.r.o.
“MKZ“ spol.
s r.o.
DÜRR
ECCOCLEA
N, spol. s r.o.
CemeCon
s.r.o.

Pravlov,
664 64 Dolní
Kounice
Vídeňská
100, 619 00
Brno
Padochov
228,
664 12
Oslavany
Padochovská
1506/6
664 91
Ivančice

18565450

25.61
25.62
25.73

416 05900

29.20
29.32

49445880
CZ49445880

28.29
28.99
51.10

27710254
CZ27710254

25.61

Přemysl Hans
jednatel
RNDr. Luboš
Kudláček, CSc.
jednatel
Ing. Jan Musil
jednatel

Lubomír Zima
jednatel

∑ celkem

20

20

25

15

32

10

16

6

2191

1293

Příloha č. 1: Přehled spolupracujících subjektů- třetí cílová skupina
Obchodní jméno

Nemocnice
Ivančice,
příspěvková
organizace
Autoexpres
CZ

Sídlo

IČ/DIČ

NACE-předmět
podnikání

Statutární
zástupce

Široká 16, 664
95 Ivančice,

00225827
CZ002258
27

86.10
86.90

Petra Bezruče
905/2, 664 91
Ivančice

25328492
CZ253284
92

Ing. Jaromír
Hrubeš
ředitel
nemocnice
Milan Buček
jednatel

49.41

∑ celkem
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Zaměstnanci
celkem/

Počet zaměstnanců
do VC

387

50

40

40

462

120

Příloha č. 2: Kritéria pro zhodnocení rizik projektu

Výskyt události
Častá

Popis
Je pravděpodobný častý výskyt. Nebezpečí je trvalé.

Pravděpodobná

Vyskytnou se několikrát. Lze očekávat, že nebezpečí nastane
často.
Pravděpodobně se vyskytnou několikrát. Lze očekávat, že
nebezpečí nastane několikrát.
Pravděpodobně se vyskytnou někdy během životního cyklu
projektu. Je rozumné předpokládat, že nebezpečí nastane.
Výskyt je nepravděpodobný, ale možný. Lze předpokládat,
že nebezpečí může výjimečně nastat.
Výskyt je krajně nepravděpodobný. Lze předpokládat, že
nebezpečí nemusí nastat.

Občasná
Malá
Nepravděpodobná
Vysoce
nepravděpodobná
Úroveň závažnosti
Katastrofická

Kritická

Okrajová

Nevýznamná
Kategorie rizika
Nepřípustné
Nežádoucí
Přípustné
Zanedbatelné
Čestnost výskytu

Následky pro životní cyklus projektu
Ohrožení a zastavení dalšího vývoje projektu. Pokud nemá
být projekt ukončen, je třeba provést zásadní opatření k
obnovení vývoje.
Zásadní narušení vývoje projektu, případně jeho pozastavení.
Vyžaduje opatření k tomu, aby bylo dosaženo požadovaných
parametrů v plánovaných termínech.
Narušení vývoje projektu. Správným řízením je možno
dosáhnout požadovaných parametrů v plánovaných
termínech.
Nepodstatné narušení vývoje projektu. Operativním řízením
lze obnovit plánovaný vývoj.
Opatření použitá pro příslušnou kategorii
Musí být odstraněno.
Smí být přijato tehdy, je-li eliminace rizika prakticky
nedosažitelná či neúměrně nákladná.
Lze ho přijmout, nutno věnovat zvýšenou pozornost vývoji
situace.
Lze ho přijmout.
Závažnost následků rizik
Nevýznamné

Okrajové

Kritické

Katastrofické

Pravděpodobná
Občasná

Přípustné
Přípustné

Nežádoucí
Nežádoucí

Nepřípustné
Nežádoucí

Nepřípustné
Nepřípustné

Malá

Zanedbatelné

Přípustné

Nežádoucí

Nežádoucí

Nepravděpodobná

Zanedbatelné

Zanedbatelné

Přípustné

Přípustné

Vysoce
nepravděpodobná

Zanedbatelné

Zanedbatelné

Zanedbatelné

Zanedbatelné
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