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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na moţnosti financování konkrétního projektu z fondů 

Evropské unie. Teoretická část definuje projekt a uvádí základy projektového 

managementu. V této části jsou rovněţ popsány jednotlivé fondy a politiky EU. Cílem 

praktické části je vypracování studie proveditelnosti projektu, vyhodnocení moţné 

realizace. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání obyvatelstva. 

 

Abstract 

Thismasterʼs thesis isfocused on possibilitiesoffinancing a specificprojectfrom EU 

funds. Theoretical part ofthis thesis definesproject and basic informationsfromproject 

management. This part alsodescribesanindividualfunds and politiciesofEuropean Union. 

Theaimofthepractical part ispreparefleasibility study oftheproject and 

evaluationofpossibleimplementation. Theprojectaims to support 

theeducationofthepopulation. 
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1 Úvod 

Česká republika začleněním roku 2004 do Evropské Unie získala mnoho hospodářských 

výhod i nevýhod, především pak moţnost detailního srovnání s ostatními členskými 

státy. Toto srovnání je moţné v mnohých oblastech např. ekonomických, sociálních, 

politických, ekologických, apod.  

Proces integrace a přibliţování méně vyspělých států k tradičním rozvinutým 

zemím EU je podporován ve všech oblastech společnou politikou a dotačními 

programy. Pro další rozvoj méně produktivních území je důleţitá finanční podpora 

proudící ze strany EU. 

V této diplomové práci se pokusím vyuţít své získané znalosti k návrhu zvýšení 

konkurenceschopnosti českého obyvatelstva a tím zlepšení postavení obyvatel na 

evropském trhu práce. V návrhu se zaměřím na zlepšení formy vzdělávání obyvatel a 

tím i postupné přibliţování vzdělanosti k evropskému průměru. Nedílnou součástí bude 

i zvýšení povědomí obyvatel České republiky v problematice čistoty ovzduší a 

problémech s tím souvisejících.  

Zlepšení vzdělávání studentů základních a středních škol, díky zaměření na zvýšení 

podílu dospělých osob na dalším vzdělávání oproti stávajícímu stavu. Bude mít 

dlouhodobý pozitivní vliv na zvýšení konkurenceschopnostiobyvatel ČR v prostředí 

Evropské Unie. Tato oblast je jednou z priorit politiky EU a jsou zde poskytovány 

finanční prostředky projektům zaměřeným na vzdělávání, Finanční podporu lze čerpat 

na základě ţádosti z fondů EU pomocí operačních programů. 
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2 Cíle a vymezení problému 

Cílem diplomové práce je vypracovat projekt podle metodiky projektového 

managementu s důrazem na jeho úspěšnou aplikaci v praxi. Projekt Čerpání prostředků 

ze zdrojů Evropské unie bude sestaven z částí popsaných v kapitole Teoretická 

východiska, ve které jsou uvedeny nejdůleţitější části, funkce a vlastnosti projektů a to 

se zaměřením tak, aby bylo moţné vyuţít k jeho financování podporu z fondů EU. Dále 

je součástí diplomové práce kapitola Analýz, kde jsou popsány a analyzovány 

podmínky a současný stav, které přímo ovlivňují a determinují oblast pro tvorbu 

projektu. 

Cílem vlastní práce je vytvoření uceleného projektu se zaměřením na danou 

problematiku, vycházejícím ze současných daných podmínek, k účelu zpracování 

ţádosti o jeho financování formou zdrojů poskytovaných z fondů EU. Součástí práce 

bude zhodnocení proveditelnostia realizovatelnosti projektu z různých pohledů, 

finančních, časových, rizik, technických, ekologických, efektivnosti řešení a celkové 

přínosnosti pro společnost. 

Prácemá za cíl vypracovat projektpod názvem Čisté ovzduší věc nás všech, který si 

klade za cíl, zvýšit povědomí na území České republiky o problematice čistoty ovzduší 

a působit v tomto směruosvětu formou dalšího vzdělávání české společnosti.  

Součástí této práce jsou dílčí cíle, jako je tvorba projektu, řízení, analýzy, studie 

proveditelnosti, sestavení rozpočtů, časových harmonogramů a především zaměření na 

potřeby vzdělanosti české společnosti vycházejících z analýz. Za současného zachování 

podmínek daných pro čerpání finanční podpory z fondů EU důleţitých k financování 

tohoto projektu. 

 

Projekt je zaměřen na další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení na území 

Jihočeského kraje České republiky v oblasti čistoty ovzduší. Tímto zaměřením bude 

dále zvyšovat úroveň kvality vzdělávání ve školních zařízeních a povědomí studentů 

základních a středních škol o ţivotním prostředí bezprostředně se jich týkajícím.  

Dále se bude zabývat navrhováním, zaváděním a prováděním reforem systémů 

vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnanost, zvyšovat význam 

základního, odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé 
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zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace, 

konkurenceschopnost a ekonomiku. 

Projekt je vypracován tak, aby byl okamţitě realizovatelný a z pohledu ekonomické 

a finanční otázky plně krytý, soběstačný a přitom přinesl ţádané výsledky. Finanční 

prostředky pro projekt by měly být kryty z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, poskytovaného z Evropského sociálního fondu EU a prostředky 

ze státního rozpočtu ČR.  

Projekt reaguje na aktuální výzvu vypisovanou Ministerstvem školství, mládeţe a 

tělovýchovy ČR v tomto operačním programu, na území Jihočeského kraje, obsahuje 

strukturu ţádosti o finanční prostředky potřebné na realizaci tohoto projektu.    
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3 Teoretická východiska 

Tato kapitola se věnuje vymezení teoretických poznatků z oblasti projektu, ţivotního 

cyklu projektu a projektového managementu, popisuje základní pojmy a principy. Jsou 

zde popsány moţnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie zajišťující 

financování projektů. Tyto teoretické poznatky jsou dále aplikovány v praktické části 

práce.  

3.1 Projekt 

Projekt můţeme obecně definovat jako proces sestávající se z několika koordinovaných 

a řízených činností, prováděných pro dosaţení určitého cíle, který vyhovuje 

specifickým poţadavkům a omezením daných časem, náklady a zdroji. 

„Klíčovým prvkem projektového managementu je projekt, který je moţno 

definovat jako, dočasné úsilí vynaloţené na vytvoření unikátního produktu, sluţby nebo 

určitého výsledku.“
1
 

Definice projektu podle Svozilové: „Projekt je řízeným procesem, který má svůj 

začátek a konec a přesná pravidla řízení a regulace, jinak se jedná o sled úkolů, jejichţ 

výsledek se nemusí v závěru snaţení setkat s očekáváním, stejně jako původní 

předpoklad objemu vstupů nemusí odpovídat získanému výstupu.“
2
 

Projekt je tedy jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, jehoţ realizací má být 

splněn specifický cíl, má definováno datum začátku a konce. Dále má stanoven rámec 

pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci. Dočasnost a unikátnost jsou 

důleţitými důvody, proč projekt povaţujeme za neopakovatelný a jedinečný. Především 

z důvodu: 

 Specifických potřeb a cílů, jejichţ naplnění je účelem projektu. 

 Dočasné existence projektového týmu, který je k realizaci sloţen 

 Specifické vlastnosti a rozsah potřebných zdrojů 

 Dopadu různých projektových rizik. [20] 

Kromě časových má projekt i pravidla hospodaření, proto se na něj můţeme dívat i 

z pohledu podnikatelského cíle, který soustředí aktivitu osob a uţití zdrojů ke splnění 

                                                 
1
MAAYTOVÁ, A. Projektový management, studijní material. s. 10. 

2
 SVOZILOVÁ, A. Projektový management.s. 21. 
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cílů projektu. Na projekt se tedy se můţeme dívat z různých úhlů pohledu podle jeho 

zaměření.[20] 

Úspěch projektu znamená splnění zadaných cílů, to je, ţe kaţdý projekt musí nalézt 

odpověď na tři otázky: 

• co? - určení cíle a předmětu projektu 

• kdy? - určení časového harmonogramu projektu 

• za kolik? - určení projektového rozpočtu [10] 

 

Základními ukazateli projektu jsou tedy čas, náklady a kvalita. Pro úspěšné dokončení 

projektu je důleţité dodrţovat předem definované limity a hodnoty. 

 

 

Obr. 1: Projektový magický trojúhelník(Zdroj: FIALA, P.Projektovéřízení, s. 11.) 

 

Projektový trojúhelník (Obr. 1) stanovuje současné dosaţení tří cílů projektu, přičemţ 

jednotlivé cíle jsou měřitelné a ověřitelné, pokud má být projekt úspěšný neměl by se 

odchylovat od daného plánu. [20] 

Trojimperativvyjadřuje podstatu projektu ve spojení všechny tři projektové cílejsou 

zakresleny v obr 2. mezi trojrozměrnými osami vyjadřujícími náklady, provedení a čas. 

Uvnitř obdélníku je výsledek projektu symbolizovaný specifikací provedení – co a 

v jaké kvalitě. Časový plán – kdy má být co realizováno a rozpočet – uvádí náklady 

nutné k realizaci jednotlivých činností. [19] 
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Obr. 2: Trojimperativ (zdroj: ROSENAU, M. D.: Řízení projektů, str. 20) 

 

3.2 Projektový management 

Z důvodu vývoje nových technologií je rozhodování v organizacích či firmách 

podrobeno především tlaku nových informací a většímu časovému tlaku na ně 

adekvátně reagovat. Klasické formy managementu postupně selhávají. Projektové řízení 

znamená pouţívání metod a technik, které by mel znát kaţdý projektový manaţer, ale 

projektové řízení má především určitou filozofii, způsob myšlení a styl práce. 

V současné době je vytvářeno mnoho standardů projektového řízení, slouţící ke 

vzdělávání projektových manaţerů a k přiblíţení správné terminologie. International 

Project Management Associaton (IPMA) vytváří a spravuje profesní standardy. 

„Standard není zaměřen na přesnou podobu definovaných procesůa jejich konkrétní 

aplikaci, ale na schopnosti a dovednosti – kompetence – projektových, programových 

manaţerů,…“
3
 „Standard ICB nediktuje procesy, ale doporučuje určité procesní kroky, 

které je třeba vhodně aplikovat do konkrétní projektové situace.“
4
 

Projekt, který splní přesně svůj trojimperativ ale dodané řešení je v praxi nepouţitelné, 

jiţ se nejedná o úspěšný projekt. Naopak kdyţ původní cíle projektu nebyly dosaţeny, 

neznamená to přímo, ţe byl projekt totálně neúspěšný. Praxe projektového řízení 

pouţívá kritéria úspěchu projektu. Díky nim můţeme posoudit úspěch projektu, tyto 

kritéria musí být srozumitelná, jednoznačná a měřitelná.[4] 

 

                                                 
3
 DOLEŢAL, J. , MÁCHAL, P. , LACKO, B. , a kol. Projektový management podle IPMA. s. 26. 

4
 tamtéţ. s. 26. 
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3.2.1 Etapy projektového managementu 

Projektový management znamená řízení mnoha rozličných činností vykonávané 

různými osobami, Uváděny jsou 4 základní etapy projektového managementu: 

 definování projektu 

 plánování projektu 

 realizace projektu 

 hodnocení projektu 

 

3.2.2 Organizační struktura projektu 

Projektový management je postaven na uplatňování vlivů řídících subjektů na řízené. 

Základní principy řídících vlivů: 

 Autorita- moc, která jednotlivci umoţňuje uskutečňovat rozhodnutí, která jsou 

respektována ostatními. 

 Zodpovědnost – morální povinnost jednotlivce ke splnění úkolu 

 Odpovědnost – schopnost plnění pověření, dokáţe naplnit očekávání určitého 

pověření, tím ţe, má dostatek autority i schopností a zodpovědnosti.[20] 

 

Organizační struktura v podniku se dá pojmenovat jako pracovní místa, která mají 

definované role, pravomoci, a jejich vzájemné vztahy. Pracovní role jsou vymezeny 

určitými cíli, vycházející z poţadavků kladené na pracovníky, kteří tuto funkci budou 

zastávat. Vztahy mezi pracovními místy vycházejí za činnosti organizace, s vymezením 

pravomocí a odpovědností a vztahy nadřízenosti a podřízenosti. 

Organizační členění se určuje podle časové a personální náročnosti projektu. 

K definování organizační struktury můţeme přistoupit buď systémem shora dolů 

nebozdola nahoru, mezi běţně vyuţívané struktury patří: 

 vertikální diferenciace – počet hierarchických úrovní či vrstev, s jejichţ 

pomocí je činnost organizace řízena a koordinována, 

 horizontální diferenciace – spojená s rozsahem dělby práce a specializace, 

 prostorová diferenciace – související s vnitřním rozčleněním organizace do 

různých územních jednotek, 
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 míra formalizace – stupeň, ve kterém organizace předepisuje či standardizuje 

výkon jednotlivých pracovních činností (podrobné a závazné popisy pracovních 

míst, organizačních manuálů apod.), 

 centralizace či decentralizace – odráţející, na jaké hierarchické úrovni 

organizace dochází k většině rozhodnutí.[10] 

 

3.2.3 Manažer projektu 

Manaţer projektuje klíčovou osobou v projektovém  managementu. „Pod jeho přímým 

vlivem je veškeré projektové dění od tvorby projektového plánu, přes obsazení 

jednotlivých odborných pozic projektu, koordinaci úkolů, finalizaci a předání výstupů 

projektu zákazníkovi, aţ po administrativní uzavření projektu.“
5
 

Konkrétní odpovědnost projektového manaţera: 

Řízení zdrojů 

 Čas – řízení harmonogramu 

 Pracovní síly – projektový tým 

 Finančních prostředků 

 Hmotných prostředků 

 Informačních technologií 

Plánování a kontrola 

 Efektivní vyuţití zařízení, lidí 

 Koordinace a integrace subdodávek 

 Sníţení projektových rizik 

 Optimalizace řešení 

 Předcházení konfliktům v průběhu projektu 

Řízení ostatních subjektů a procesů 

 Produktu který má být projektem vytvořen 

 Vztahů mezi projektem a jeho okolím 

 Všech informačních toků 

                                                 
5
 SVOZILOVÁ, A. Projektový management.s. 29. 
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Další důleţitou součástí osoby manaţera projektu jsou jeho osobní předpoklady a 

zkušenosti. Měl by být vhodný pro konkrétní práci na projektu, mít dostatek zkušeností 

a technické zdatnosti.[20] 

 

3.3 Životní cyklus projektu 

Fáze ţivotního cyklu projektu definují jaký typ práce v jakém stupni projektu má být 

vykonán, jaké konkrétní výstupy mají být v konkrétním stupni generovány a kdo se 

zapojuje do jednotlivých stádií projektu. 

 konceptuální návrh – definuje základní záměry projektu, hodnotí přínosy a 

dopady z jeho realizace, odhaduje  potřebu  zdrojů a času na realizaci projektu, 

předběţná analýza rizik 

 definice projektu – zpřesňuje výstupy první fáze, obsahuje přípravu podrobného 

plánu pro realizaci 

 produkce – představuje vlastní realizaci, znamená řízení jednotlivých prací 

projektu, obsahuje kontrolu časového harmonogramu a nákladů (rozpočtu), řízení 

komunikace, kontrola průběhu projektu a tvorbu plánu podpory v operačním 

období 

 operační období – vlastní uţívání předmětu projektu, je prováděno hodnocení 

projektu při vyuţití různých (ekonomických, sociálních aj.) hledisek dopadů 

projektu ve srovnání s nadefinovanými záměry v prvním období, důleţitá je 

zpětná vazba pro plánování nových projektů 

 vyřazení projektu – předání předmětu projektu, uvolnění zdrojů a to jak 

finančních, technologických tak i lidských, které byly vázány na realizovaný 

projekt, zpracování získaných zkušeností z řízení a realizace projektu pro potřeby 

dalších projektů.[10] 
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Fáze ţivotního cyklu projektu jsou tedy časové úseky jim odpovídající (Obr. 3), 

přechod z jedné fáze do druhé je uskutečněn při dosaţení předem definovaného určitého 

okamţiku v projektu. Přechod bývá uskutečněn, kdyţ je schválen a připraven přechod 

do další fáze.[20] 

 

Obr. 3: Rozloţení fází ţivotního cyklu projektu (zdroj: SVOZILOVÁ, A. Projektový 

management.s. 38) 

 

Projekt ve svém ţivotním cyklu mění celou řadu svých charakteristik, postupně čerpá 

přidělené zdroje, mění svoji citlivost vůči rizikům, postupně odstraňuje důvody jejich 

vzniku.[10] 

 

3.4 Plánování projektu 

Kaţdý projekt je realizován pouze jednou, aby plně vyhovoval daným podmínkám. 

3.4.1 Zahájení projektu 

Zakládající listina projektu je první dokument zahajující práce na projektu. Měla by 

obsahovat informace o jaký projekt se jedná, kdo je pověřen jeho realizací. Dále by 

mělo být uvedeno, kdo bude řešitelský tým a kdo převezme jakou odpovědnost. Dále 
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musí zakládající listina obsahovat podmínky a omezující kritéria realizace. Pokud je 

projekt vyšším managementem schválen, přejde se k jeho realizaci. Dále se stanoví 

kritéria dosaţení úspěchu, která musí být kvantifikována, jejichţ dosaţením budou 

splněny cíle projektu. Dále budeme uvaţovat rizika a omezení jimiţ můţe být projekt 

zatíţen, časový rámec který bude projekt obsahovat. 

 

3.4.2 Cíle projektu 

Globální cíl projektu by mel být jeden hlavní, který určuje celkový směr projektu a jeho 

konečný výsledek. Konkrétní cíle projektu slouţí k podrobnějšímu členění globálního 

cíle tzn. jednoznačný popis výstupu projektu. 

 

Metoda SMART 

Jemetoda jejíţ aplikací je moţné přesně stanovit cíle, které chceme v projektu 

dosáhnout zajistí, aby cíle byly formulovány správně. Kaţdé písmeno metody SMART 

má význam a cíle jsou podle něj zaměřeny. 

 

Tab. 1: Metoda SMART (Zdroj: vlastní práce) 

S Specific / přesný Cíle musí být specifické a přesné 

M Measurable / měřitelný Cíle musí být měřitelné podle určených parametrů 

A Assignable / dosaţitelný Cíle musí být dosaţitelné a odpovídající 

R Realistic / reálné Cíle musí být reálné, pokryté zdroji 

T Time-bound / časově omezený Cíle musí být časově ohraničené 

 

Kaţdý z definovaných cílů musí splňovat všechny podmínky SMART uvedené 

v tabulce 1.  Pro zjištění stupně plnění cílů je nutné definovat kritéria dosaţení cílů, a 

protoţe by měly být kvantifikovatelné tak mají přesně určené hodnoty. Nesprávně 

ohodnocené kritérium můţe projekt významně ovlivnit. Analýza by měla podávat 

výpověď o váze nebo vlivu cíle na celkový výsledek projektu. [10] 
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3.4.3 Plánování zdrojů a financí 

Plánování je dalším krokem projektového managementu při sestavování projektu. Při 

plánování projektu jsou sledovány jednotlivé části: čas, zdroje, finance, personální 

zabezpečení apod. Plánování je soubor činností, jeţ jsou zaměřeny na plán cesty která 

vede k dosaţení cílů. Plánuje vyuţití disponibilních zdrojů a lidských prostředků, to 

vede k podrobnému popisu prací. [20] 

Finanční plánování 

je rozpočtem projektu obsahuje informace o plánu čerpání finančních zdrojů projektu. 

Rozpočet projektu je časově rozfázovaný plán obvykle v peněţních jednotkách kde 

kaţdá náleţí k realizaci nějaké části projektu. 

Náklady je moţno rozdělit na: 

 Přímé – materiál, nákupy, cestovné, externí sluţby 

 Nepřímé (reţijní) – mzdové, na propagaci, na provoz, daně, … 

 Ostatní – rezervy, provize, … 

U rozpočtů se vyskytují odlišnosti podle typu projektu. Sestavení rozpočtu je 

komplikovaná činnost obsahující přiřazení nákladů k jednotlivým úsekům práce podle: 

 podrobného rozpisu prací, rozděleného na jednotlivé úseky práce, 

 časového harmonogramu prací a harmonogramu obsazení v projektu, 

 konkrétních sazeb za jednotlivé pracovní zdroje 

 

Ocenění a časové rozložení nákladů na: 

 materiál (spotřební, provozní) dále podle typu projektu většinou nákup zboţí, 

ostatního drobného majetku 

 nákup nebo pronájem technologií 

 nákup produktů a sluţeb od externích dodavatelů 

 poplatky a licence 

 jiné náklady 

 

Rozpočet projektu se můţe lišit v závislosti na typu projektu, protoţe se bude jednat 

v tomto případě o projekt spolufinancovaný ze zdrojů EU, je nutné se řídit podmínkami 
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příslušného operačního programu. Stanovení struktury rozpočtu je nutno hledat 

v dokumentech jako jsou např. příručky pro ţadatele. 

 

Uznatelné a neuznatelné náklady 

Je nutné uvaţovat v ţádosti o financování ze zdrojů EU, na jaký druh nákladů budou 

prostředky poskytnuty. Zpravidla se podpora z fondů vztahuje pouze na uznatelné 

náklady projektu. V příručce pro ţadatele je přesně a konkrétně rozděleno které náklady 

jsou zahrnuty mezi uznatelné a které paří do neuznatelných. Neuznatelné náklady 

nebývají zpravidla fondy EU zafinancovány.  

Neuznatelné náklady obecně můţeme říci, bývají zpravidla náklady na celní, 

správní poplatky, penále apod. Mezi uznatelné zpravidla patří účelně vynaloţené 

prostředky na projekt – mzdy, projektová dokumentace, pořízení strojů, apod.  

 

Zdroje financování 

Zajištění zdrojů financování je důleţitým krokem pro správnou realizaci projektu. Je 

jedním z hlavních hodnotících kritérií projektu při posuzování přidělení dotace 

z evropských fondů.  

Dotace je zpravidla přidělována zpětně nebo podle postupného splátkového 

kalendáře. Proto musí být na rozjezd projektu vyčleněny prostředky organizace. Tyto 

prostředky mohou být vyčleněny z vlastních zdrojů, ţadatel musí prokázat, ţe 

disponuje potřebnou finanční částkou potřebnou k financování projektu. Nebo můţe 

ţadatel financovat projekt z cizích zdrojů, jedná se především o úvěry. Organizace 

přikládá k ţádosti příslib o úvěru. 

 

3.4.4 Harmonogram projektu, metody stanovení potřeby času 

Při plánování projektu je jedním z nejdůleţitějších úkolů stanovit časový plán, díky 

němu se dá efektivně řidit celý projekt. Časové diagramy a harmonogramy mají různou 

formu. Pro moji práci jsem zvolil jako nejvhodnější Ganttův pásový diagram. 
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Ganttův diagram 

Ganttův diagram (Obr. 4) představuje graf s vodorovnými úsečkami, které představují 

jednotlivé fáze projektu, jejich délka a umístění, přesně odpovídá naplánovanému 

časovému průběhu. Diagram umoţňuje zobrazení všech fází projektu v časové 

posloupnosti a ukazuje, které činnosti mohou probíhat, dále ukazuje celkovou dobu 

nutnou k realizaci projektu.[10] 

 

Obr. 4: Ganttův diagram (zdroj: Hübner, Projektové řízení) 

 

Nevýhodou Ganttovadiagramu je, ţe sloţité projekty se v něm stávají nepřehledné a při 

kontrole plnění úkolů se z harmonogramu zjišťují odchylky oproti plánu, u záporných 

odchylek je nutno provést opatření k jejich odstranění. Postup vytváření Ganttova 

diagramu je, ţe nejdříve do formuláře vyneseme činnosti leţící na kritické cestě (viz 

následující kap.) a potom ostatní činnosti. Vţdy na konec jedné činnosti navazují další, 

tyto body se nazývají milníky projektu a představují klíčové fáze průběhu projektu. 

Tyto milníky jsou významné z hlediska návaznosti dalších činností.[7] 

Můţeme si sestavit tabulku milníků projektu, kde je zároveň zaneseno přesné 

datum platnosti milníku. Z Ganttova diagramu můţeme vycházet při sestavování plánu 

k vyuţití zdrojů a nákladů vynaloţených na jednotlivé činnosti.  

 

 

Sítové diagramy 

Jsou grafy detailněji popisující jednotlivé činnosti projektu a jejich vzájemnou závislost 

mezi jednotlivými prvky a činnostmi. 
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Síťový graf 

Je graficky znázorněná posloupnost úkolů, číslované uzly označují činnosti jejich 

začátek a konec, spojnice mezi uzly vyjadřují návaznost mezi nimi. Síťový graf je 

orientovaný, ohodnocený, souvislý, acyklický a konečný. Souvislý znamená, ţe činnosti 

na sebe musí navazovat a netvořit přitom cyklus, konečný znamená, ţe graf musí mít 

začátek a konec.[17] 

CPM metoda 

CriticalPath Metod (CPM) je metoda, s jejíţ pomocí procházíme jednotlivé časové 

činnosti projektu a určujeme kritické místa. Kritická místa nebo činnosti musí být vţdy 

splněna, v projektu utvoří díky metodě CPM kritickou cestu projektu. Tato cesta je 

nezbytná ke splnění všech činností a tedy úspěšné dokončení projektu. 

CPM metoda řeší časové ohodnocení činností při deterministické struktuře. 

Deterministická struktura znamená, ţe doby trvání činností jsou určeny jednou přesnou 

hodnotou. Kritická cesta je nejdelší cesta v grafu (Obr. 5), bez časových rezerv. Ke 

zkrácení celkového času projektu je nutné pracovat s kritickými činnostmi např. 

nasazením dodatečných zdrojů nebo pracovníků.  

 

 

Obr. 5: Příklad kritické cesty v síťovém grafu (zdroj: NĚMEC. Projektový 

management) 

 

Postup metody CPM 

1. Ze seznamu činností projektu se určí doby trvání D. Stanovuje tým 

projektových manaţerů na základě odhadu nebo výpočtu. 
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2. Postupně směrem vpřed určíme nejdříve moţné začátky činností MZ a 

nejdříve moţné konce činností MK. Platí MK = MZ + D (MZ = max. MK 

z předchozích vstupujících činností do uzlu) 

3. Postupem zpět určíme nejpozději nutné začátky NZ a nutné konce NK 

činností. 

4. Platí NZ = NK – D (NK = min. NZ, vycházejících činností uzlu) 

5. Pro kaţdou činnost vypočítáme časovou rezervu: R = NZ –MZ 

To je doba o kterou je moţné prodlouţit dobu D, aniţ by byl ahroţen termín 

zahájení následujících činností. 

6. Určíme Kritickou cestu. To je ta, kde jsou v uzlech rezervy R = 0 

Výsledkem průchodu grafem je kritická cesta, která určuje kritické činnosti 

projektu.[17] 

 

Metoda PERT 

Program Evaluation and ReviewTechnique (PERT) je technika procházení síťových 

grafů podobná metodě CPM. Zatímco CPM uţívá jednoho odhadu dálky trvání činností, 

PERT uvaţuje optimistickou, pesimistickou a pravděpodobnou variantu, ze které se 

vypočítává délka trvání činností. Jde tedy o stochastický model,kde mají všechny 

činnosti určitou pravděpodobnost. „Jedná se o metodu, která umoţňuje zachytit změny 

harmonogramu v případě, ţe nastane změna v některé z dílčích úloh. Nevýhodou 

metody je její sloţitost, takţe můţe být pro některé uţivatele nepřehledná. Cílem 

modelů PERT je takové uspořádání činností, které by zajistilo dodrţení termínu 

dokončení projektu s dostatečně vysokou pravděpodobností.“
6
 

Výhodou je flexibilní harmonogram v případě, ţe je nějak modifikována dílčí 

činnost projektu. Umoţňuje hledat alternativy a analyzovat statistické údaje, určovat 

pravděpodobnost a zkoumat odchylky. Definuje kritickou cestu a časovou náročnost 

projektu (Obr. 6) 

                                                 
6
MAAYTOVÁ, A. Projektový management, studijní material.s. 45. 
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Obr. 6: Příklad PERT diagramu (zdroj: SVOZILOVÁ. Projektový management. s. 136) 

 

Postup metody PERT 

1. Identifikovat činnosti projektu, ty budou uzly grafu 

2. Stochastický model je nutné převést na deterministický, vypočítat střední 

hodnoty dob trvání činností a ty zanést do grafu jako doby trvání činností 

3. Dále postupovat jako u metody CPM  

Tento síťový diagram určí kritickou cestu a na ní kritické body, činnosti, které jsou 

potřeba provést za dobu běhu projektu, a dále časovou náročnost těchto činností a dobu 

realizace projektu.  

PERT se uţívá spíše pro projekty zabývající se vývojem, kde je obtíţné odhadnout 

délku trvání aktivity, zatímco metoda CPM se hodí k projektům, kde je moţné přesněji 

odhadnout délku trvání jednotlivých činností a jejich potřebu vyuţívání zdrojů. [20] 

 

3.4.5 Rizika projektu 

Riziko je moţné definovat jako pravděpodobnost neočekávaného důsledku určitého 

rozhodnutí, akce nebo události, která můţe mít negativní vliv na průběh projektu. 

Management rizik představuje proces zjištění, kontroly, eliminace a minimalizace 

nejistých událostí, které mohou ovlivnit projekt. Řízení rizik zahrnuje rozhodovací 

proces, v němţ management přijímá opatření k minimalizování negativních dopadů 

existujících i budoucích faktorů. Kromě analýzy řízení rizik zahrnuje: 
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 Výběr protiopatření 

 Analýzu nákladů / přínosů 

 Implementaci protiopatření 

 Testování, prověřování protiopatření 

Nejdříve je potřeba stanovit úroveň rizik a vyhodnotit ekonomické náklady nebo 

přínosy jednotlivých způsobů řešení protiopatření vedoucích e sníţení rizik.  Výsledkem 

řízení rizika je nalezení mnoţiny řešení. Pokud se jeví úroveň rizika pro projekt 

nepřijatelná, vyţaduje to zastavení projektu a přijetí opatření ke sníţení rizika. Pokud je 

riziko přijatelné ale ne bezvýznamné vypracuje se plán preventivních opatření s cílem 

redukovat rizika.[10] 

Rozdělení rizik podle místa a zdroje vzniku: 

 Rizika externí nepředvídatelná např.: státní regulace, přírodní katastrofy, 

politické výkyvy, vyčerpání zdrojů, změny financování, nespolehlivost 

dodavatelů, … 

 Rizika externí předvídatelná např.: trţní, inflace, výkyvy kurzu, sociální 

vlivy… 

 Interní rizika netechnického rázu – přečerpání nákladů, časové zpoţdění 

 Interní rizika technického rázu – obsah projektu, technologické změny, 

výkonnost, … [20] 

Rozdělení podle finančního dopadu: 

 Kritická – ohroţují podnik, ztráty velkého rozsahu končí bankrotem 

 Důleţitá – ohroţení tak velké ţe musí být vyrovnáno půjčkami 

 Běţná – ohroţení jehoţ ztráty lze pokrýt stávajícími aktivy 

 

Problémy vzniklé v průběhu projektu je moţné řešit systematickým postupem, kde se 

vytváří soupis ovlivňujících faktorů, příprava mnoţin řešení a jejich zhodnocení, výběr 

optimálního řešení. 

Nebo formou Brainstormingu, kde se sestaví tým spolupracovníků, který předkládá 

návrhy nebo myšlenky s cílem nalézt řešení problému.[10] 
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Kvalitativní hodnocení rizik 

V případě kvantitativních metod jsou rizika vyjádřena v určitém rozsahu 

pravděpodobnosti např.: pomocí intervalu 1 aţ 10. Dále je určen jejich rizikový dopad 

na projekt např.: slovně malé střední, velké riziko. Jsou jednodušší, subjektivní. 

Metodou je srovnávání současnosti se zkušenostmi z historie, nebo metoda Delphi, kde 

se experti vyjadřují k rizikům bodově, slovně, pravděpodobností. 

 

Metoda SWOT  

SWOT analýza je hojně pouţívanou metodou, kromě rizik dokáţe přiblíţit i silné 

stránky – Strengths projektu a příleţitosti - Opportunities projektu. Z hlediska rizik se 

určují slabé stránky projektu Weaknesses a hrozby projektu – Threats. 

 

 

Obr. 7: Matice SWOT analýzy (zdroj: vlastní práce) 

 

Zjištění vyplývající z projektu se zapisují na příslušná místa do matice SWOT (Obr. 7). 

Analýza se provádí z pohledu vnějšího prostředí – příleţitosti / hrozby a z pohledu 
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vnitřního prostředí projektu silné stánky / slabé stránky. Po dokončení sběru informací 

se vyhodnotí, která z příslušných strategií je pro realizaci projetu nejvhodnější.  

 

Kvantitativní hodnocení rizik 

Tyto metody vyuţívají matematické vyjádření a umoţňují finančně ohodnotit rizika, 

jsou náročnější na čas, nelze vyuţít intuice a mají exaktní formalizovaný přístup. 

Diagram analýzy rizika je matematicko-grafickou metodou, kde na ose x je 

znázorněn počet výskytů jevu a na ose y míra dopadu na projekt. Jednotlivá rizika jsou 

ohodnocena aumístěním do tabulky dostáváme přehled o pravděpodobnosti a síle 

dopadu jednotlivých rizik na projekt. [10] 

.  

3.4.6 Uzavření a udržitelnost projektu 

Realizace projektu se skládá z posloupnosti činností, které mají přidělenu 

administrativní sloţku, z níţ je moţno vyčíst pevně přidělená pravidla, podmínky a 

omezení. Průběţné monitorovací zprávy slouţí k ověřování dodrţení časových termínů, 

stanovených v projektu. Tyto monitorovací zprávy si můţe vyţádat poskytovatel 

finanční dotace a posouzením jejich správnosti dále rozhodovat o přidělení nebo např. 

odebrání jiţ přidělených finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.  

Ukončení projektu musí být naplánováno uţ v počátku projektu, je vhodné ukončit 

projekt výstupní zprávou a v ní definovat splněné a nesplněné cíle, které měl projekt 

stanoveny. Je to jedna z nejdůleţitějších a často z nejobtíţnějších fází ţivotního cyklu 

projektu. Jedním z konečných úkolů projektového týmu je provést audit projektu. 

Ukončení projektového řízení je dáno stavem kdy, jsou ţadateli tzn. 

managementu projektu přiděleny peníze na základě schválení závěrečné monitorovací 

zprávy. 

Ukončení projetu můţe být, aţ je potvrzeno, ţe projekt po předem stanovené době 

udrţitelnosti stále funguje a generuje přidanou hodnotu. 

Důvody ukončení projektu: 

 cíle a úkoly projektu jsou splněny, 

 přínosy nebo původní důvody projektu uţ nejsou dále uskutečnitelné, 

 smluvní strana na projektu netrvá.[21] 
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Udržitelnost projektu 

Udrţitelnost projektu je dána především druhem a povahou realizovaného projektu, 

obecně lez říci, ţe by měl po prvotním zafinancováním dál běţet a generovat např. zisk 

k jeho dalšímu fungování. Projekt by měl udrţet majetek, který nabyl z dotace, 

zachovávat ekonomické hodnoty, vytvořené pracovní místa a příleţitosti a jiné hodnoty 

které byly definovány mezi cíli. Tyto hodnoty se sledují předevšímu investičních 

projektů.  

U projektů neziskového charakteru je podmínka udrţitelnosti stanovena jinými 

body. Většinou hlavními záměry investice je rozvoj lidských zdrojů. Dotace pokrývají 

především náklady projektu a nelze předpokládat, ţe by tento projekt byl ziskový ve 

formě finančních prostředků. Přidanou hodnotu u těchto projektů vyjadřujeme v jiných 

neţ finančních ukazatelích.  

 

3.4.7 Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti je technickoekonomická studie, která popisuje projekt ze všech 

realizačně významných hledisek. Studie má za účel posoudit všechny realizační 

alternativy a posoudit realizovatelnost daného investičního projektu a poskytnout 

podklady pro samotné rozhodnutí. Studie proveditelnosti se zpracovává při přípravě 

nového projektu a slouţí k vypracování analýzy přínosů a nákladů, má co nejlépe řešit 

popisovat optimalizovat a hodnotit projekt se všemi specifiky z něj vyplývajícími.[9] 

 

Osnova studie proveditelnosti 

1. Titulní stránka 

2. Obsah 

3. Úvodní informace  

Účel, pro který je projekt zpracován, datum, identifikace zadavatele, 

zpracovatele, kontaktní osoby. 

 

4. Stručné vyhodnocení projektu  

Zde by měly být popsány závěry. Zásadní ukazatele a jejich hodnoty, 

vypočtené z výnosů a nákladů ve finančním plánu. Výsledky citlivostní 
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analýzy, zhodnocení finanční efektivity projektu, zhodnocení realizovatelnosti, 

výsledky analýz rizik. 

 

5. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap  

Popis hlavních charakteristik projektu a jeho etap, jsou zde odpovědi na 

otázky: 

 Název 

 Účel, zaměření projektu 

 Produkt plynoucí z projektu 

 Kdo je investor (vlastník, provozovatel) 

 Kapacita, velikost projektu, umístění 

 Etapy projektu, specifika 

 Variantní zpracování v rámci studie proveditelnosti 

 

6. Analýzy trhu, poptávky, marketingová strategie a marketingový 

mixPopis marketingových nástrojů. Analýza trhu, marketingový výzkum. 

Marketingové strategie (poslání projektu, cíle), marketingový mix (4P – 

produkt cena,podpora prodeje, umístění výrobku – distribuční cesty) 

 

7. Management projektu a řízení lidských zdrojů  

Je to plán na uspořádání managementu projektu. Tento pojem zahrnuje 

veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu procesů, organizačních 

jednotek a lidských zdrojů. Patří sem také partnerství, pracovníci, řídící 

mechanismy, komunikační kanály, atd. 

 

8. Technické a technologické řešení projektu 

Shrnuje veškeré podstatné technické a technologické aspekty projektu. 

Technologie a technické parametry zařízení, výhody a nevýhody těchto 

řešení, technická rizika, potřebné energetické a materiálové toky. Údrţba a 

nákladovost oprav, ţivotnost zařízení 
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9. Dopad projektu na životní prostředí 

Popis negativních i kladných dopadů, které plynou z realizace projektu 

v jeho jednotlivých etapách. U některých typů projektů je nutno vypracovat 

samostatnou studii vlivu na Ţivotní prostředí. 

 

10. Zajištění zdrojů pro financování investice 

Vymezení zdrojů a struktury dlouhodobého majetku, výše investičních 

nákladů, odpovědi na otázky: 

 Jaké poloţky obsahuje seznam investic? 

 Jaké jsou zdroje pro krytí investic? 

 Jakým způsobem bude majetek pořizován? 

 Jak bude probíhat obrat zásob a v jaké výši? 

 Jaká bude spotřeba materiálu, energií v průběhu fází projektu? 

 Jaký bude obrat zboţí? 

 V jaké výši vzniknou z projektu pohledávky a závazky? 

 

11. Finanční plán a analýza projektu 

Zohlednění předchozích bodů ve struktuře: 

 Základní kalkulace a analýza bodu zvratu 

 Finanční plán – výnosy a náklady, stavy majetku a zdrojů krytí, 

plán průběhu cash flow 

 

12. Hodnocení efektivnosti a udržitelnosti projektu 

Vyhodnocení projektu pomocí ukazatelů, kalkulovaných z finančních toků. 

Metoda čisté současné hodnoty ČSH (součet hodnoty budoucích toků 

plynoucích z investice včetně toku v minulém roce). Výše diskontní sazby 

IRR, při níţ bude ČSH rovna nule. Index rentability (podíl ČSH k velikosti 

investice). Doba návratnosti (počet let, neţ dojde k vyrovnání kumulovaných 

peněţních toků z investice s výší počáteční investice). 

Základním hodnocením projektu z finančního hlediska je finanční rentabilita 

a dlouhodobá i krátkodobá financovatelnost.  
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13. Analýza řízení rizik (citlivostní analýza) 

Vymezení největších zdrojů rizika při uskutečňování projektu, jejich 

pravděpodobnost a opatření uskutečněných na jejich sníţení. 

 

14. Harmonogram projektu 

Zahrnuje časový plán jednotlivých činností a fází projektu, který by měl být 

zpracován a do podoby harmonogramu. Z něj musí být patrné začátek a 

konec činností, jejich návaznost, vzájemné překrytí. 

 

15. Závěrečné shrnutí hodnocení projektu 

Závěr, který obsahuje výsledné posouzení projektu ze všech hledisek a 

vyjádření k jeho realizovatelnosti a finanční rentabilitě.[9] 

 

3.5 Evropská unie 

Evropská unie je mezinárodní společenství, které od posledního rozšíření v roce 2007 

tvoří skupina 27 členských států. Součet obyvatel celkem činí 496 milionů lidí, coţ 

představuje asi 7,5 % veškeré populace na světě. Vznik tohoto společenství se datuje 

k roku 1992 na základě Smlouvy Evropské unii, nazývané Maastriská smlouva, která 

navazuje na předchozí ujednání z 50. let. Toto uskupení nepředstavuje federaci, jako je 

tomu například v Americe.  

Česká republika po slnění všech konvergenčních podmínek byla přijata do EU 

v roce 2004 a je jejím plnohodnotným členem. 

Orgány Evropské unie: 

 Evropský parlament – zastupuje všechny občany evropského společenství 

prostřednictvím přímo volených poslanců, kaţdý stát má přidělenou určitou 

kvótu např. ČR 22 poslanců. Parlament má pravomoc legislativní, rozpočtovou 

a kontrolní. 

 Evropská rada – je nejvyšším orgánem, členy jsou hlavy států nebo předsedové 

vlád, úkolem je vymezovat obecné politické směry a priority. 

 Rada EU – zastupuje zájmy členů, má legislativní a výkonnou funkci 
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 Evropská komise – členové jsou komisaři kaţdý za jeden stát. Je nezávislá 

na vnitrostátních vládách a předkládá návrhy právních předpisů, řídí plnění 

politik a stanoveného rozpočtu, zastupuje EU na mezinárodní úrovni. 

 Evropský soudní dvůr – zodpovídá za jednotnost výkladu a aplikaci práva 

evropského společenství. [18] 

3.5.1 Rozpočet EU 

Rozpočet Evropské unie slouţí k financování politik EU a dále také k finančnímu 

zajištění fungování Unie jako takové. Rozpočet navrhuje Evropská komise a ten je 

schvalován Radou EU a Evropským parlamentem. Musí být vţdy vyrovnaný, rozhoduje 

o mnoţství prostředků určených na nejrůznější politiky Evropské unie, mimo jiné také 

na politiku hospodářské a sociální soudrţnosti (HSS). Dále je připraven návrh evropské 

legislativy v podobě nařízení definujících pravidla pro vyuţívání prostředků 

z evropského rozpočtu rozdělovaných prostřednicím jednotlivých fondů. 

Rada EU pak schvaluje Strategické obecné zásady Společenství (SOZS) vymezující 

priority rozvoje Evropské unie coby orientační rámec pro členské státy při přípravě 

národních strategických referenčních rámců a operačních programů. 

Pak uţ jsou na řadě členské státy, aby připravily své Národní rozvojové plány 

(NRP) a Národní strategické referenční rámce (NSRR) popisující prioritní rozvojové 

oblasti a k nim vymezují cíle, jichţ hodlají dosáhnout pomocí prostředků z fondů EU. 

NSRR definuje soustavu operačních programů (OP), které chce členský stát vyuţívat 

pro čerpání z fondů EU. 

Po schválení NSRR a OP Evropskou komisí můţe být zahájeno čerpání 

z evropských fondů, které je jiţ plně v rukou členských států. EK jeho průběh jen 

monitoruje, vyhodnocuje a zasílá peníze z fondů EU na speciální účet zřízený pro tyto 

účely v kaţdém členském státě. V případě problémů však můţe Komise po členských 

státech vymáhat zdůvodnění a nápravu pod pohrůţkou zastavení čerpání, případně 

dokonce navrácení neoprávněně vyčerpaných prostředků zpět do evropského rozpočtu. 

Ve všech členských státech se nicméně při řízení operačních programů i realizaci 

projektů vychází z pěti základních principů politiky HSS: principu programování, 

partnerství, koncentrace, doplňkovosti a principu monitorování a vyhodnocování. 
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Realizátoři projektů i administrátoři operačních programů musejí téţ respektovat 

dvě horizontální priority jdoucí napříč všemi podporovanými aktivitami: rovné 

příleţitosti a udrţitelný rozvoj. 

 

Cíle strukturální politiky EU 

Cíl 1. Podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů. Nařízení Rady EU 

formulují podmínky pro zařazení regionů pod Cíl 1: jedná se o regiony na úrovni NUTS 

II, jejichţ HDP na obyvatele za poslední 3 roky je menší neţ 75% průměru Unie. 

Pravidla ale činí výjimku pro určité regiony, jejichţ HDP se pohybuje těsně nad touto 

hranicí, ale u nichţ jsou speciální důvody pro zařazení pod Cíl 1. 

 tento cíl pokrývají činnosti všech strukturálních fondů. 

 

Cíl 2. Podpora regionům procházejícím průmyslovou restrukturalizací a venkovským 

oblastem. Tento cíl pokrývá všechny venkovské a městské oblasti nespadající pod cíl 1, 

které ale čelí mimořádným problémům restrukturalizace - ERDF a ESF. 

 

Cíl 3. Zahrnuje opatření zaměřená na přizpůsobení politiky zaměstnanosti, vzdělávání a 

odbornou přípravu v oblastech, které nejsou pokryty cíli 1 a 2.[15] 

 

Rozdělení územních celků Regionální politika EU 

Regionální politika Evropské unie, nazývaná téţ politika hospodářské a sociální 

soudrţnosti (HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší 

státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita ţivota obyvatel 

celé Evropské unie. 

Pro účely efektivního získávání prostředků z evropských fondů byly na území 

našeho státu zřízeny regiony soudrţnosti, které se skládají z jednoho či více českých 

krajů. Evropská kohezní politika je totiţ směřována především do územních celků 

s počtem obyvatel pohybujícím se mezi 800 tisíci a třemi miliony. Protoţe české kraje 

těchto počtů obyvatelstva většinou nedosahují, vznikly regiony soudrţnosti 

Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko a 

Střední Morava vedené regionálními radami regionů soudrţnosti. Toto členění na 
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regiony soudrţnosti, kterým se říká v souladu s evropskou terminologií také NUTS II, 

pokrývá celou ČR mimo hlavní město (obr. 8).[13] 

 

 

 
Obr. 8: Mapa skladby 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudrţnosti (NUTS II) (zdroj: 

MMR. Strukturální fondy.) 

 

Pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace v regionech byla 

proto v roce 1988 zavedena jednotný systém územních statistických jednotek (tab. 2). 

Na jejím základě jsou dle počtu obyvatel definovány tři hlavní úrovně regionálního 

členění území: NUTSI, NUTSII, NUTSIII. 

 

Tab. 2: Úrovně územního členění(zdroj: KÖNIG, P. Rozpočet a politiky EU,  s. 165.) 

Úroveň  Doporučený minimální 

počet obyvatel 

Doporučený maximální 

počet obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III 150 000 800 000 

 

Česká republika byla historicky tradičně dělena na kraje odpovídající úrovni NUTS III, 

avšak kvůli vstupu do Evropské unie musela zavést mezi stát a kraje ještě jeden stupeň 

členění odpovídající úrovni NUTS II: regiony soudrţnosti. Právě na úroveň NUTS II je 

totiţ směřována podpora z fondů EU v cíli Konvergence a částečně téţ Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost.[8] 

 



36 

 

Politika konvergence 

Konvergence znamená sbliţování různě vyspělých územních regionů. Praha 

ekonomickými ukazateli výrazně převyšuje ostatní části naší republiky a proto 

nesplňuje kritéria pro příjem prostředků z finančně nejobjemnějšího cíle politiky 

soudrţnosti Konvergence, jenţ je určen na přeměnu ekonomiky méně vyspělých 

regionů a států Společenství ve výkonnější a přibliţování úrovně rozvoje různých částí 

EU. 

Evropská unie financuje maximálně 85 % výdajů z aktivit uskutečněných v rámci 

regionální politiky. Zbylých 15 % finančních prostředků musí poskytnout stát ze 

státního rozpočtu. 

 

3.5.2 Strukturální fondy 

Po vstupu do Evropské unie (EU) se České republice otevřela jedinečná moţnost 

vyuţívat Strukturální fondy EU. Tyto fondy jsou nástrojem regionální politiky Unie, 

která si klade za cíl pomoci těm regionům EU, které jsou v rámci Unie chudší, nebo čelí 

nějakému aktuálnímu problému (např. průmyslové restrukturalizaci či vysoké míře 

nezaměstnanosti). Strukturální fondy pozitivně přispívají ke sniţování regionálních 

rozdílů a ke zlepšování ţivotního prostředí. Různou měrou se podílejí na výstavbě 

infrastruktury, investují do lidských zdrojů a podporují podnikatelské prostředí.[15] 

 

Strukturální fondy - přehled 

Zaměření pomoci z kaţdého fondu je stanoveno nařízeními Rady. V současné době jsou 

pro podporu opatření regionální a strukturální politiky pouţívány následující 

Strukturální fondy: 

 

 Evropský fond regionálního rozvoje – ERDF Jedná se fond zaměřený na různé 

druhy investičních projektů. 

 Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond - EAGGF:podporuje různé 

druhy projektů v zemědělství. 

 Finanční nástroj pro podporu rybolovu – FIFG 
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 Kohezní fond podpora by měla být poskytována členským státům s HDP 

na obyvatele niţším neţ je 90% průměr Společenství.[15] 

 Evropský sociální fond – ESFpodporuje v oblasti ekonomické a sociální 

soudrţnosti a evropské sociální politiky. Jako jeden ze čtyř strukturálních 

fondů přispívá k překlenutí rozdílů v ţivotní úrovni, které existují mezi lidmi a 

regiony v Evropské unii, a podporuje aktivity směřující ke zlepšení perspektiv 

lidí při hledání práce a získávání poţadovaných kvalifikací.  

 

České republice, respektive MŠMT, se otevírá moţnost spolufinancovat z prostředků 

Evropského sociálního fondu zejména aktivity podporující rozvoj a zkvalitňování 

počátečního vzdělávání (modernizace vzdělávacích programů, rozvoj klíčových 

dovedností, usnadňování pracovního uplatnění), rozvoj a zdokonalování systému 

vzdělávání a získávání kvalifikace, včetně vzdělávání učitelů, dále aktivity podporující 

vytváření vazeb mezi trhem práce a vzdělávacími, školícími a výzkumnými institucemi, 

včetně důrazu na lepší přípravu lidí pro uplatnění na trhu práce.[15] 

 

3.5.3  Operační programy 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým 

tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 

(MŠMT), v jehoţ rámci je moţné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční 

prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF). 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na zvyšování 

úrovně vzdělanosti, a to prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního 

a dalšího vzdělávání a jejich propojení do komplexního systému celoţivotního učení.  

Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 85 % z celkových 

veřejných výdajů.[2] 

 

Prioritní osy a oblasti podpory programu 

Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání 

Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Prioritní osa 3 - Další vzdělávání 
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 Systémový rámec dalšího vzdělávání 

 Individuální další vzdělávání 

 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 

Prioritní osa 4 - Technická pomoc 

 

Příklady subjektů, které mohou být ţadateli: školy a školská zařízení, organizace 

působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední 

orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, města, kraje, zdravotnická zařízení, 

nestátní neziskové organizace, profesní organizace zaměstnavatelů, organizace působící 

v oblasti volného času dětí a mládeţe a další.[2] 

 

Horizontální témata OP VK 

Projekty budou posuzovány z hlediska zajištění rovného přístupu k nabízeným 

příleţitostem. 

Principy udržitelného rozvoje je třeba zohledňovat v celé šíři ţivota společnosti, 

v oblasti ekonomiky, ţivotního prostředí, dopravy, cestovního ruchu, zdraví 

obyvatelstva, vzdělávání, zaměstnanosti, sociálního začleňování. Principy udrţitelného 

rozvoje budou v OP VK prosazovány prostřednictvím začleňování environmentálního 

vzdělávání při tvorbě nových vzdělávacích programů pro studenty i pedagogy a 

výchovou k vývoji a uţívání moderních a k ţivotnímu prostředí šetrných 

technologií.[16] 

 

Jednotlivé druhy projektů v OP VK 

Individuální projekty ostatní (IPo) 

Individuální projekty ostatní - zaměřeny na rozvoj národních politik a programů a 

na jejich modernizaci nebo pokrývají specifickou oblast, která má nadregionální, 

případně regionální charakter. 

Grantové projekty (GP) 

Grantový projekt - projekt menšího rozsahu předkládaný na základě výzvy 

k předkládání ţádostí v rámci globálního grantu (GG). Grantový projekt je realizován 

na území příslušného kraje. 

Individuální projekty národní (IPn) 
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Individuální projekty národní - pokrývají oblast celé České republiky a jsou 

předkládány z centrální úrovně. Jsou zaměřeny především na realizaci nebo doplnění 

národní politiky a programu. 

 

Grantová Agentura České republiky 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) zahájila svoji činnost v roce 1993. 

Je nezávislou státní institucí podporující základní vědecký výzkum v České republice. 

V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro 

erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Dále financuje 

bilaterální projekty a projekty řešené v rámci evropských mezinárodních programů. 

Ročně se o granty GA ČR uchází kolem 3000 navrhovatelů, z nichţ zhruba jedna 

čtvrtina grant získá. 

Cíle GA ČR: 

V rámci veřejných soutěţí ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního 

výzkumu s vysokým potenciálem pro dosaţení výsledků světové úrovně. 

Podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu. 

Přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících 

vědeckých pracovníků. Dbát na to, aby svěřené prostředky byly vyuţívány co 

nejúčelněji k prospěchu české vědy. Pro navrhovatele i řešitele projektů vytvářet 

v rámci platných zákonů co nejlepší podmínky pro administrativní zpracování ţádostí a 

projektů. 
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4 Analýza problému a současná situace 

V této kapitole jsem se věnoval podrobnému identifikování problému a analýzám 

současné situace. Na základě metodických postupů a analýz jsem postupoval tak, aby 

byly co nejpřesnější a mohl podle nich být vypracován konečný projekt. 

 

4.1 Identifikace problému 

Popíši zde základní identifikaci problémů, na základě informací z veřejně dostupných 

dokumentů. Hlavním iniciačním dokumentem je Výzva jihočeského kraje k podání 

ţádostí pro předkladatele grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 

Podporou pro další rozhodování o vypracování projektu je současný stav vzdělávání a 

malá konkurenceschopnost obyvatelstva ČR uplatnit se na trhu práce. Konstatované ve 

zprávě Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy vycházející z dat šetření 

Evropského statistického úřadu – Eurostatu. Dále je to Zpráva z měření emisí malých 

spalovacích zdrojů zadaná Jihočeským krajem, a Koncepce vzdělávání v jihočeském 

kraji. 

4.1.1 Stav vzdělání v ČR 

Evropská, a tedy i česká společnost se musí do budoucna vyrovnat s dynamicky se 

vyvíjejícími podmínkami globální ekonomiky a souvisejícími nároky na dovednosti, 

znalosti a flexibilitu kaţdého jedince. Globální konkurence a proměnlivost trhu práce 

bude nutit kaţdého jedince, aby se vzdělával po celý ţivot. K naléhavosti těchto výzev 

přispívá v našich podmínkách současně i ta skutečnost, ţe dochází k demografickému 

úbytku české populace a nutnosti nahradit na pracovním trhu ročníky odcházející do 

důchodu. Nemoţnost či nepřipravenost reagovat účinně na tyto podmínky by mohla 

způsobit váţné problémy v oblasti zaměstnanosti pracovní síly a konkurenceschopnosti 

ČR, a tím současně ohrozit tempo hospodářského růstu.[16] 
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Další vzdělávání 

Další vzdělávání představuje velmi různorodou součást vzdělávacího systému, cílové 

skupiny jedná se především o dospělé osoby avšak s naprosto odlišnými 

charakteristikami (z hlediska věku, postavení na trhu práce, povolání, motivace 

k dalšímu vzdělávání), můţe se odehrávat jak v ryze vzdělávacích institucích (veřejných 

i soukromých), tak i v rámci subjektů, které mají vzdělávání jen jako jednu 

z ekonomických činností – obecně prospěšné společnosti, občanská sdruţení, neziskové 

organizace, podnikatelské samosprávy (hospodářské komory) a celá řada soukromých 

firem.  

V ČR dosud nebyl nastaven celkový rámec dalšího vzdělávání, který by otevřel 

další vzdělávání všem zájemcům, podporoval by vyšší participaci obyvatel na dalším 

vzdělávání a zároveň by umoţnil transparentní hodnocení výstupů takovéhoto 

vzdělávacího procesu. Do tohoto rámce je nutné zařadit zájmové vzdělávání 

i neformální vzdělávání. Porovnání ukazatelů vzdělávání dospělých u nás a v zahraničí, 

zejména v zemích Evropské unie, zřetelně ukazuje, ţe vzdělávání dospělých se u nás 

rozvíjí mnohem pomaleji a v malé míře umoţňuje dosaţení formálního stupně vzdělání. 

Účast dospělé populace na dalším vzdělávání 

Jednotlivé členské země by podle Lisabonské strategie měly přijmout taková opatření, 

aby účast osob ve věku 25-64 let na vzdělávání dosáhla do roku 2010 nejméně 12,5 %. 

To odpovídá meziročnímu růstu o 0,5 % (současné tempo růstu je však 0,1-0,2 %).[16] 

 

Graf 1: Podíl dospělé generace na dalším vzdělávání (zdroj: EUROSTAT, 2005) 
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V roce 2004 toto kritérium splňovalo pouze šest zemí EU. ČR s podílem 6,3 % 

dospělých účastnících se dalšího vzdělávání patří mezi níţe postavené členy EU 

(graf 1), přičemţ zaostává i za některými novými členy EU. Příčiny je moţné spatřovat 

jak v nedostatečné nabídce dalšího vzdělávání, tak v nedostatečné podpoře z veřejných 

zdrojů. Rovněţ také i v dosud málo přijatém konceptu celoţivotního učení a motivaci 

k dalšímu vzdělávání. 

Do systému dalšího vzdělávání se v ČR zapojují především absolventi středních 

škol a lidé s vyšším stupněm vzdělání, tedy lidé, kteří dosahují vysokého stupně 

kvalifikace. Rozdíly v úrovni vzdělání jednotlivých skupin obyvatelstva se díky tomu 

prohlubují.[16] 

 

Vzdělávání zaměstnanců 

Nejvyšší míru participace na dalším vzdělávání vykazuje v rámci populace ČR skupina 

zaměstnanců. Další vzdělávání zaměstnanců je zabezpečováno jejich zaměstnavateli. 

V rámci této skupiny se na dalším vzdělávání nejméně podílejí pracovníci malých a 

středních podniků. Největší podíl naopak zaujímají pracovníci zahraničních firem. 

V mezinárodním srovnání patří ČR k zemím s nejméně příznivými hodnotami (graf 

2).[16] 

 

Graf 2: Rozsah vzdělávání zaměstnanců (zdroj: WorldEconomicForum – 

TheGlobalCompetitiveness Report 2004-2005) 
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Poměrně špatné výsledky svědčí o nedostatečném vzdělávání zaměstnanců 

v podnicích, coţ zvyšuje fluktuaci zaměstnanců a ohroţuje konkurenceschopnost firem, 

a tím i národního hospodářství. Jen asi čtvrtina českých podniků povaţuje vzdělávání za 

prioritní součást své personální politiky a rozvoj lidských zdrojů za součást strategie 

svého rozvoje. Výdaje českých podniků a dalších organizací na vzdělávání pracovníků 

v průměru nedosahují ani poloviny analogických výdajů v západoevropských 

podnicích. 

Rekvalifikačního vzdělávání uchazečů o práci se účastní jen asi kaţdý dvacátý 

uchazeč. Tento nepříznivý vývoj se můţe stát silnou brzdou ekonomického růstu a 

ţivotní úrovně. 

Dalšímu vzdělávání z větší části chybí náleţitý právní rámec, který by upravoval 

kompetence a odpovědnost zainteresovaných aktérů (tj. stát, zaměstnavatelé, odbory, 

samospráva, profesní sdruţení), pravidla financování hlavních součástí dalšího 

vzdělávání, finanční a nefinanční pobídky rozvoje dalšího vzdělávání a mechanismy 

zjišťování kvality, akreditace a certifikace dalšího vzdělávání.[16] 

 

Akreditace vzdělávacích programů pořádaných v systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků DVPP 

Vzdělávání pedagogů podléhá akreditaci u Ministerstva školství, mládeţe a 

tělovýchovy. Akreditace v systému DVPP se řídí ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Ministerstvo udělí fyzické nebo právnické osobě akreditaci vzdělávací instituce, 

vychází přitom z posouzení akreditační komise. Na základě této akreditace je oprávněno 

vzdělávací zařízení nebo vzdělávací instituce vydávat potvrzení o splnění studia např. 

formou certifikátu.[14] 
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Koncepce vzdělávání Jihočeský kraj 

Z dokumentu pod názvem Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně 

vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2012 – 2016 plyne podpora celoţivotního 

vzdělávání. Individuální projekty zaměřené na tvorbu programů pro širší zaměření 

obyvatel do dalšího vzdělávání jihočeský kraj podporuje. V rámci OP VK pro čerpání 

finančních prostředků z fondů EU kraj vyhlásil třetí výzvu. Oblast podpory je zaměřena 

na aktivity, které zlepšují kvalitu a rozsah nabídky v oblasti dalšího vzdělávání a 

na propojení provázanosti počátečního a dalšího vzdělávání. Kromě podpory nabídky 

dalšího vzdělávání se kraj zabývá posílením informovanosti o této nabídce a současně 

usnadněním přístupu obyvatel ČR k dalšímu vzdělávání a zvýšením jejich motivace 

kceloţivotnímu učení.[3] 

4.1.2 Dokument o stavu ovzduší v Jihočeském kraji 

Zpráva z měření emisí malých spalovacích zdrojů zadaná Jihočeským krajem. Tato 

studie byla vypracována dne 5.7.2009 na základě zadání Jihočeského kraje. Účelem 

bylo provedení měření emisí vybraných znečišťujících látek v reálných podmínkách 

provozu v kotelnách spalujících pevná paliva. Cílem této studie bylo formulování 

obecných závěrů vyplývajících z měření a zvýšit informovanost veřejnosti vztahující se 

k ochraně ovzduší.[23] 

Ve zprávě došlo k závěru, ţe největším zdrojem znečištění bylo vytápění 

domácností tuhými palivy (kolem 35%) a tyto zdroje se podílely na znečištění 54% 

na celkovém znečištění. Bylo doporučeno sniţovat tyto emise formou příspěvku nebo 

dotací obyvatelstvu na ekologičtější technologie vytápění.[23] 

 

4.1.3 Výzva OP VK pro Jihočeský kraj 

Jihočeský kraj vyhlásil v rámci Globálního grantu ve dnech 19. 11. 2012 - 7. 1. 2013 2. 

kolo výzev k předkládání ţádostí o finanční podporu z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání 

pracovníků škol a školských zařízení.  

Výzvy jsou určeny školám, školským zařízením, vysokým školám, sdruţením a 

asociacím škol, právnickým osobám působících ve vzdělávání a kariérovém 



45 

 

poradenství, organizacím působících v oblasti volného času dětí a mládeţe, městům, 

obcím a svazkům obcí, ostatním vzdělávacím institucím, nestátním neziskovým 

organizacím, oborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů, profesním a 

oborovým sdruţením, hospodářské komoře a zaměstnavatelům, pokud v souladu 

s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být 

předmětem podpory OP VK nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové 

aktivity.[1] 

Limity finanční podpory jsou dány, celková částka alokovaná pro tuto výzvu je 

28770 045,35 Kč. Omezení výše finanční podpory na 1 grantový projekt: 

 Minimální výše dotace: 1 000 000,-- Kč. 

 Maximální výše dotace: 6 000 000,-- Kč4 

Projekty musí být ukončeny do doby stanovené ve Smlouvě o realizaci grantového 

projektu, nejpozději však do 31. 12. 2014.[1] 

 

4.1.4 Společnost EnviromentalRegional Center 

Představení společnostiERC je v projektu je vedená jako ţadatel. 

 obecně prospěšná společnost s názvem EnviromentalRegional Center, Prameny 

Vysočiny, o.p.s.  

 Se sídlem Ţďár nad Sázavou, Brněnská 39, PSČ 59101 

 Identifikační číslo 25532871, DIČ CZ25532871 

 

Společnost ERC má předchozí zkušenosti s realizací a vedením projektů. Všechny 

projekty se týkaly ţivotního prostředí. V roce 2010 byl ţadatel zapojen do následujících 

projektů: 

 Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního 

hospodářství, zemědělství, lesnictví a návrhy adaptačních opatření - projekt pod 

MŢP 

 Tvorba extrémních sráţkových scénářů pro rizikovou analýzu posouzení 

ekonomicky únosného a ekologicky šetrného návrhu stokových sítí. - projekt 

pod GAČR 
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 Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně 

velkých měst – projekt GAČR 

 Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně 

velkých měst - realizováno ve spolupráci s UP Olomouc. 

 Stanovení závislosti jeskynního mikroklimatu na vnějších klimatických 

podmínkách ve zpřístupněných jeskyních ČR - projekt MŢP Správa jeskyní ČR. 

Z uvedeného přehledu vyplývá, ţe jako ţadatel má společnost ERC dlouholeté 

zkušenosti s realizací projektů. 

Další zkušenosti společnosti. 

Environmentalregional center - ERC sdruţuje tým odborníků a konzultantů, podílejících 

se na aktivitách, které směřují k ozdravění přírodního a ţivotního prostředí na Vysočině, 

zejména v její pramenné oblasti na Ţďársku. Dlouholeté organizační zkušenosti a přímé 

vazby na spolupracující odborníky z výzkumu, škol a praxe jsou zárukou seriózního 

zabezpečení akcí a připravovaných projektů. 

ERC Prameny Vysočiny, o.p.s., jakoţ i předchozí Nadace Prameny Vysočiny, ustavena 

v roce 1994, na níţ ERC kontinuálně navazuje, uspořádaly 6 úspěšných celostátních 

konferencí (za účasti ministrů, zástupců státní správy, podnikatelské sféry, odborníků 

z resortních ústavů a organizací, vysokých škol a praxe). Dlouhodobě ERC realizuje 

informační a konzultační aktivity určené široké veřejnosti, jejíţ důleţitou součástí jsou i 

učitelé škol, kteří vyučují problematiku s vazbou na ţivotní prostředí. 

Partnerská společnost projektu  

Český hydrometeorologický ústavp. o., příspěvková organizace,  

Identifikační číslo 00020699  

Zřizovatelem je Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky. 
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5 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

V této kapitole vypracuji komplexní návrh projektu, který splní cíl zvýšení kvalifikace 

vzdělávacích pracovníků základních a středních škol, a přitom bude moci být 

plnohodnotně financovatelný z fondů Evropské unie. 

Projekt reaguje na rostoucí potřebu ochrany ţivotního prostředí. Aby se lidé aktivně 

zapojili do tohoto procesu, musí být s problematikou seznamováni jiţ od školních let. 

Přitom je vhodné sdělit ţákům a studentům aktuální informace o příčinách znečištění 

ţivotního prostředí, jeho dopadech a moţném podílu ţáků a studentů na ochraně přírody 

proti znečištění. V rámci projektu bude realizována sada kurzů pro učitele základních a 

středních škol. Kurzy budou zaměřeny na problematiku znečištění ovzduší a jeho 

aspekty. 

 

5.1 Název a cíle projektu 

Čisté ovzduší – věc nás všech. Je název projektu,který si klade za cíl Navrhování, 

zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet 

zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné 

přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků 

s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku. 

 

Metoda SMART je pouţita pro jednodušší a přehledné stanovení cílů (Tab. 3). Cíle 

mají tyto charakteristiky:  Specific / přesný, Measurable / měřitelný, Assignable / 

dosaţitelný, Realistic / rálné, Time-bound / časově omezené. 
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Tab. 3: Specifikace cílů projektu(zdroj: vlastní práce) 

S Návrh projektu Čisté ovzduší je jedinečný z pohledu vytvoření nového systému dalšího 

vzdělávání. 

M Všechny části projektu mají přesně stanoveny časové rozmezí a budou přesně 

kontrolovány, kaţdá z těchto aktivit bude mít vyčleněny zdroje k jejich realizaci. Úspěšný 

výstup ze vzdělávacích aktivit bude statisticky ověřen. 

A Projekt řeší vzdělávání na určitém území a za účasti konkrétních klientů 

R Všechny aktivity projektu řízeny a postaveny tak, aby nehrozilo jejich neúspěšné 

dokončení. 

T Všechny části projektu jasně definovány v čase, tak aby bylo moţné provádět průběţnou 

kontrolu. 

 

Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí učitelů základních a středních škol 

v oblasti zabývající se problematikou znečištění ovzduší a na metodiku zařazení těchto 

poznatků do výuky. 

 

5.1.1 Stručný popis podstaty projektu a jeho etap 

Proběhne sada prezenčních kurzů a sada praktických aktivit, jako jsou exkurze a 

workshopy. Další sada kurzů bude zaměřena na metodiku a přenosu získaných 

informací do výuky. Všechny budou akreditovány jako DVPP. Vyuţití poznatků 

ve výuce významně pomůţe rozšířit poznatky ţáků o ochraně ţivotního prostředí a 

kladně ovlivní jejich postoje k této problematice. 

Etapy projektu 

Projekt je dělen na 6 klíčových aktivit, z nichţ vychází podstata vzdělávání zpracovaná 

v tomto projektu.  

1. Klíčová aktivita č. 1: Naplnění studijních skupin 

2. Klíčová aktivita č. 2: Organizační zabezpečení kurzů 

3. Klíčová aktivita č. 3: Prezenční kurzy 

4. Klíčová aktivita č. 4: Praktické vzdělávací aktivity 

5. Klíčová aktivita č. 5: Metodické semináře 

6. Klíčová aktivita č. 6: Závěrečný seminář 



49 

 

V těchto klíčových aktivitách jsou realizovány sady vzdělávacích aktivit v oblasti 

znečištění ovzduší pro učitele základních a středních škol. V rámci projektu proběhne 

sada kurzů v pěti různých tematických oblastech.  

V kaţdé oblasti budou připraveny tři jednodenní kurzy, kterých se budou moci učitelé 

podle zájmu účastnit.  

Dalším cílem bude realizovat sadu exkurzí a praktických workshopů v oblasti 

znečištění ovzduší pro učitele základních a středních škol. Pro naplnění tohoto cíle 

plánujeme realizaci sady praktických aktivit ve dvou oblastech: 

 exkurze na měřící stanice 

 nácvik staţení a vyhodnocení dat z měřících stanic formou workshopů. 

 Posledním cílem bude realizovat nácvik metodického zpracování poznatků 

z kurzů a workshopů do výuky. Cíl bude naplněn provedením kurzů zaměřených 

na metodiku zpracování poznatků o znečištění ovzduší do vyučovacích hodin. 

 

5.1.2 Management projektu a řízení lidských zdrojů 

V projektu je veden jako ţadatel Obecně prospěšná společnost pod názvem 

EnviromentalRegional Center, Prameny Vysočiny, o.p.s. Dlouhodobě ERC realizuje 

informační a konzultační aktivity určené široké veřejnosti, jejíţ důleţitou součástí jsou i 

učitelé škol, kteří vyučují problematiku s vazbou na ţivotní prostředí. Na základě těchto 

zkušeností je společnost připravena na úspěšnou realizaci plánovaných aktivit a kurzů 

v tomto projektu. 

Úloha partnera v projektu 

Partner projektu je Český hydrometeorologický ústav, z důvodu předchozí spolupráce, 

poskytování relevantních informací, lidských zdrojů a specializovaných pracovišť. 

Z řad zaměstnanců partnera budou lektoři, které bude projekt vyuţívat především kvůli 

jejich odborné znalosti v problematice znečištění ovzduší. Dále bude ČHMU poskytovat 

přístup ke specifickým a odborným informacím a disponuje řadou specializovaných 

pracovišť, které budou v rámci projektu cílem exkurzí.  

Zapojení partnera bude probíhat v klíčových aktivitách, které jsou součástí 

projektu. Jedná se o zajištění metodiky, zajištění lektorů pro vedení odborných kurzů, 
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zpřístupnění některých specializovaných pracovišť a metodické vedení učitelů při jejich 

přípravě na vlastní výuku zaměřenou na vzdělávání v oblasti znečištění ovzduší.  

Další zkušenosti ČHMU, které bude projekt vyuţívat, plynou z dlouhodobé 

spolupráce s EnviremontalRegional Center na projektech zmíněných v představení 

společnosti. Bohaté zkušenosti z realizace těchto projektů aktivně přispějí k naplnění 

cílů, jsou to aktivity, které jsou zaměřeny na cílovou skupinu, které se tento projekt 

věnuje. Jedná se o aktivity v oblasti přednášek a prezentací zaměřené na ochranu 

ţivotního prostředí. Lektoři ČHMU mají bohaté zkušenosti s cílovou skupinou 

dospělých účastníků, protoţe velká část kurzů je určena pro pedagogickou veřejnost. 

 

5.1.3 Segmentace trhu – cílová skupina 

Jako cílová skupina projektu je zvolena skupina učitelů 2. stupně základních škol a 

učitelů středních škol Jihočeského kraje. Z této široké skupiny učitelů budou osloveni 

učitelé, kteří vyučují problematiku se vztahem k ţivotnímu prostředí. Jedná se tedy 

o učitele přírodopisu, společenských věd, chemie, fyziky a dalších oborů. 

Dotazníkové šetření 

Průzkum mezi potencionálními účastníky vzdělávacích kurzů při přípravě projektu 

byl proveden dotazníkovou formou (příloha č1.) Dotazník byl zaslán elektronickou 

formou do 50 škol různého typu v kraji. Reagovalo 5 škol s potenciálním zájmem 

o zařazení 10 učitelů, jako účastníků projektu, tzn. 10 % škola a 2 učitelé na školu.  

Celkově je v Jihočeském kraji 227 ZŠ a 95 SŠ, tj. 322 škol. Coţ v přepočtu 

znamená:  

322 * 10% = 32,2 škol  z toho plyne 32,2 * 2 = 64,4 učitelů  

zaokrouhleno na desítky nahoru 70 učitelů.  

 

Předpokládám, ţe potenciálně se problematika projektu dotýká průměrně 4 učitelů 

na školu.Celkově je tak 4 učitelé*322 škol=1286 potenciálních účastníků. Budeme-li 

uvaţovat podle průzkumu o účasti 70 učitelů, jedná se o cca 5 % potenciálních 

účastníků. 

Ostatní učitelé budou oslovováni v období udrţitelnosti projektu. Předpokládám, ţe 

kaţdý učitel zapojený do projektu se zúčastní více neţ jednoho kurzu (viz popis 

klíčových aktivit). V případě vyššího zájmu o účast v projektu bude moţno do kaţdého 
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kurzu zařadit dalších 4 aţ 6 učitelů. Přitom by ještě nebyla narušena poţadovaná kvalita 

vzdělávací aktivity – při větším počtu účastníků by nebylo moţno efektivně provádět 

aktivity zaměřené na týmovou práci a na nácvik praktických dovedností. 

Učitelé přírodopisu by měli být schopni doplnit teoretické poznatky praktickými 

příklady negativních dopadů znečištění na koloběh v přírodě. Učitelé chemie by měli 

být schopni ţákům vysvětlit, jaké chemické reakce probíhají v přírodě vlivem jejího 

znečištění. Učitelé fyziky by měli umět ţákům ukázat moţnosti měřících přístrojů při 

odhalování znečištění přírody. Učitelé společenských věd by měli znát moţné dopady 

znečištění přírody na udrţitelný rozvoj společnosti. Projektové aktivity jsou určeny i pro 

další učitele, např. v technologii je řešena problematika vlivu technologií na ţivotní 

prostředí, atd. 

 

Motivace cílové skupiny 

Po zahájení projektu bude zpracován informační leták, který bude obsahovat popis 

aktivit pro členy cílové skupiny, dále budou ve čtyřech městech probíhat informační 

schůzky pro zástupce škol.  

5.1.4 SWOT analýza 

Projekt vychází z předpokladů, které jsou bodově uvedeny v matici SWOT (Tab. 4). Ze 

současného stavu a SWOT analýzy v Jihočeském kraji v oblasti ovzduší není osvěta 

veřejnosti příliš intenzivní. 

ERC i partner ČHMÚ mají dlouholeté zkušenosti z osvětových aktivit 

směřovaných na laickou a pedagogickou veřejnost. Zkušenosti ukazují jednoznačně, ţe 

pedagogičtí pracovníci nejsou obeznámeni s některými aktuálními problémy ochrany 

ţivotního prostředí do potřebné hloubky a nejsou tak schopni předloţit ţákům a 

studentům dostatek praktických argumentů, kterými by pozitivně ovlivnili jejich postoje 

směřující k aktivní ochraně ţivotního prostředí. 
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Tab. 4: Matice SWOT projektu Čisté ovzduší (zdroj: vlastní práce) 

 

Silné stránky a příleţitosti bude projekt vyuţívat a co nejvíce se je snaţit 

maximalizovat, nejdůleţitější budou součástí pod kapitoly přidaných hodnot projektu. 

Vnitřní prostředí 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Zkušenosti se vzděláváním 

 Zkušenosti s účastí na projektu 

 Zkušenosti partnera ČHMU 

 Přístup k informacím 

 Organizační zkušenosti 

 Detašovaná pracoviště ČHMU jako místa 

exkurzí 

 Vystavení certifikátu úspěšným 

absolventům 

 Vysoká odborná úroveň pracovníků 

 Najímání externích lektorů 

 Problém s dodrţováním rozpočtu při 

zpoţdění nebo nedokončení aktivity 

 Technickoorganizační chyby při předloţení 

ţádosti o dotace 

Vnější prostředí 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 malé povědomí o stavu znečištění ovzduší 

 zájem ze strany učitelů bude větší neţ 

kapacita uvedená v ţádosti 

 zájem jihočeského kraje na zdokonalování 

vzdělávání koncepce vzdělávání 

 posílení konkurenceschopnosti účastníků 

kurzů 

 motivace dalších účastníků 

 vypsaná výzva ke spolufinancování 

projektu 

 zpoţdění akreditace části kurzů, nemohli by 

být uznatelné náklady spojené s jejich 

realizací. 

 Zájem učitelů bude menší neţ plánované 

obsazení, moţné sankce ze strany 

poskytovatele finanční podpory 

 Učitel zapsaný do projektu z váţných 

důvodů ukončí účast. To je ohroţení 

plánovaného obsazení 

 Malá školská zařízení budou mít technický 

problém uvolnit učitele z důvodu jeho 

náhrady ve vyučování 

 Učitelé budou mít problém dojíţdět do 

velkých vzdáleností 
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Příležitosti 

Po ukončení základních bloků kurzů v kaţdém vzdělávacím modulu vyplní účastníci 

test v e-learningovém prostředí. Výsledky testu budou podkladem pro získání 

certifikátu. Na exkurze budou učitelé zařazováni podle zájmu. V poslední fázi projektu 

proběhne závěrečné konference, na kterou budou pozváni všichni účastníci, kteří byli 

úspěšní v testech. 

Strategické dokumenty o vzdělávání na území Jihočeského kraje podporují 

koncepci dalšího vzdělávání za pouţití finančních prostředků z OP VK. Jako 

nejzávaznější dokument uvádím „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně 

vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2012 – 2016“. Jehoţ součástí je příprava a 

inovace školních vzdělávacích programů, podpora vzdělávání pedagogických týmů i 

jednotlivců v oblasti nových metod vzdělávání. 

Přidaná hodnota, přínosy 

Odborné kurzy, které učitelé budou absolvovat v průběhu projektu, budou zaměřeny na 

předání uceleného mnoţství aktuálních poznatků o zdrojích znečištění ovzduší a jejich 

důsledcích pro přírodu, obyvatele i stavby. Učitelé si tak doplní a rozšíří své teoretické 

znalosti této problematiky. V části věnované metodice výuky se budou učitelé pod 

odborným vedením připravovat na efektivní zařazení poznatků do vlastní výuky. 

Certifikát o absolvování 

Dokladem, který bude dokumentovat výše uvedené přínosy pro učitele, budou 

certifikáty akreditované jako DVPP. Po absolvování kurzů v rámci projektu budou 

učitelé základních škol schopni připravit a vést rozsáhlejší vyučovací aktivity zaměřené 

na problematiku ochrany ţivotního prostředí. Učitelé středních škol budou schopni vést 

odborné studentské činnosti zaměřené na problematiku znečištění ovzduší. 

 

Jako inovativní vnímám v tomto projektu další prvky: 

 Problematika znečištění ovzduší bude učitelům vysvětlena komplexně v celé 

šíři, tzn. faktory znečištění - návaznost faktorů - důsledky znečištění - 

eliminace faktorů znečištění. 

 Do projektu budou zařazeny návštěvy specializovaných pracovišť. Tím bude 

zajištěno doplnění teoretických poznatků z kurzů jejich řešením v praxi. 
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 Součástí kurzů budou metodické kurzy, které učitelům ukáţou, jak 

nejefektivněji zařadit poznatky do výuky. 

Významný přínos projektu pro obě skupiny učitelů je moţnost zúčastnit se exkurzí, 

vjejichţ rámci učitelé navštíví odborná pracoviště a seznámí se s nejmodernější měřící 

technikou a s praktickým uplatňováním opatření ke sníţení dopadů znečištění ovzduší. 

 

5.1.5 Analýza řízení rizik 

Identifikované slabé stránky a hrozby můţeme v projektu povaţovat jako hlavní rizika. 

Tyto události mohou zapříčinit nesplnění cílů a tím i nedokončení projektu. Proto je 

třeba se snaţit tyto rizika eliminovat. 

Opatření 1: 

Riziko, ţe nebudou akreditovány včas všechny kurzy pro projekt, eliminujeme tak, 

ţe zahájíme zpracování ţádostí o akreditace ihned po dodání projektové ţádosti. Tím 

bychom měli získat dostatečnou časovou rezervu k odstranění případných nedostatků 

ţádosti, na které můţe akreditační komise poukázat. 

Opatření 2: 

Pro případ vyššího zájmu učitelů o účast v aktivitách projektu můţeme zvýšit 

kapacitu plánovaného naplnění studijních skupin o 10%, aniţ by byla sníţena kvalita 

vzdělávání. Vyšší přetlak zájemců nepředpokládáme. 

Opatření 3: 

Vzhledem k výsledkům analýzy provedenou na základě dotazníkového průzkumu, 

povaţujeme pravděpodobnost výskytu rizika malého počtu uchazečů za minimální. 

Přesto budeme klást velký důraz na informační kampaň, která proběhne v první klíčové 

aktivitě. 

Opatření 4: 

Riziko nepředpokládané neúčasti na aktivitách, bude minimalizováno v úvodu 

projektu vytvořením seznamu náhradníků, kteří by mohli vstoupit do projektu. 

Jednotlivé moduly budou obsahově uspořádány tak, ţe absence v některých z nich 

nebude působit problém pro účast v dalších modulech. 

Opatření 5: 
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Riziko neuvolnění učitele. Kaţdá aktivita bude realizována pro více skupin 

v různých termínech. Učitelé se budou moci po dohodě s organizátory zúčastnit kurzu 

v jiném vhodném termínu. Navíc bude vţdy nejméně jeden termín pro kaţdý vzdělávací 

modul zařazen na období hlavních nebo vedlejších prázdnin. Tím budou vytvořeny 

podmínky, aby kaţdý učitel našel nejvhodnější termín z pohledu moţnosti uvolnění ze 

školy. 

Opatření 6: 

Riziko dojíţdění na delší vzdálenosti se bude řešit rozdělením do skupin. Kurzy 

budou plánovány tak, aby probíhaly na různých místech kraje. Tím zajistíme, ţe místo 

realizace kurzů nebude vţdy ve velké vzdálenosti od místa působiště účastníků. 

 

Technické a organizační řízení projektu 

Řízení projektu bude zajišťovat řídící tým, v jehoţ čele bude manaţer projektu. Členové 

řídícího týmu budouasistentka a organizační pracovník. Kaţdý člen řídícího týmu bude 

mít jasně definované kompetence a odpovědnost. 

Řídící tým bude v průběhu celého projektu kompletovat a archivovat veškerou 

dokumentaci, která je poţadována(např. monitorovací zprávy, doklady o nákladech, 

atd.) a další dokumentaci dokladující realizaci aktivit (např.prezenční listiny, atd.). 

Hlavními aktivitami, které bude řídící tým v rovině řízení a administrace projektu 

zajišťovat, budou především: 

 pravidelné porady kompletního realizačního týmu včetně zástupců partnerů 

(minimálně 1x v kaţdé klíčovéaktivitě, v případě potřeby operativně) 

 komplexní monitorování celého projektu (s důrazem zejména na finanční 

stránku a dodrţováníharmonogramu a výstupů jednotlivých klíčových aktivit 

projektu) 

 realizace a řízení výběrových řízení 

 zpracovávání monitorovacích zpráv a veškerých podkladů pro tyto zprávy 

 sledování a řízení potenciálních rizik projektu 

 zajištění povinné publicity projektu 

 podrobné sledování finanční stránky projektu (oprávněnost a stav čerpání 

finančních prostředků). 
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5.1.6 Klíčové aktivity projektu 

Klíčová aktivita č. 1 – Naplnění studijních skupin 

 Zpracování informačních materiálů 

 Vytvoření databáze škol 

 Oslovení škol 

 Informační setkání 

 Kompletace seznamu zájemců 

Hlavním úkolem KA1 bude kompletace seznamu zájemců o vstup do projektu. 

V první části metodik zpracuje informační materiál o plánovaném obsahu vzdělávacích 

aktivit, kterých se budou moci učitelé zapojení do projektu zúčastnit. V průběhu 

přípravy informačního materiálu budeme kompletovat databázi všech základních a 

středních škol v Jihočeském kraji, na kaţdou školu bude zaslána tištěná verze 

informačních materiálů o projektu.Současně bude zaslána pozvánkana informační 

setkání, které bude určeno pro zájemce o vstup do vzdělávacích aktivit projektu. 

Seminář na jedné straně nabídne učitelům či zástupcům škol vysvětlení všech 

detailů kurzů a souběţných aktivit plánovaných pro cílovou skupinu a na straně druhé 

řídící tým získá informace o poţadavcích škol na časové rozloţení kurzů tak, aby 

v maximální míře vyhovovaly organizačním moţnostem škol.Na základě přijatých 

přihlášek bude zkompletován seznam učitelů zapojených do projektu.  

Dílčí výstupy budou informační materiál, databáze škol, informační setkání, 

seznam zájemců a formulář přihlášky. 

Klíčová aktivita č. 2 – Organizační zabezpečení kurzů 

 Rozdělení učitelů do studijních skupin 

 Sjednání míst realizace kurzů 

 Zpracování harmonogramu kurzů 

 Nákup technického vybavení pro kurzy 

 Příprava studijních opor 

 Zpracování testů v e-learningovém prostředí 

Na základě přihlašovacích formulářů budou učitelé rozděleni do studijních 

skupin.Dále budou sjednána místa realizace jednotlivých kurzů. Kurzy budou 

realizovány vţdy na jiném místě. Moţnostrealizace kurzu bude projednávána s řediteli 
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škol, jejichţ učitelé budou zapojeni do kurzů.Seznam studijních skupin a sjednaná místa 

realizace kurzů budou podkladem pro vytvoření harmonogramu kurzů na dobu celého 

projektu. Harmonogram zaslán vedení všech škol Jihočeského kraje a to i na 

školy,jejichţ učitelé se do projektu nepřihlásili. 

V průběhu druhé klíčové aktivity dále bude zakoupeno technické vybavení, které 

bude vyuţíváno pro vedení kurzů. Technické vybavení bude zakoupeno ve dvou sadách, 

aby mohly být plánoványsouběţně kurzy pro dvě skupiny, coţ bude aktuální např. 

v období vedlejších prázdnin. Studijní opory budou vtištěné podobě a budou určeny pro 

kaţdého učitele zapojeného do projektu. 

Lektoři dále zpracují testy, které budou podkladem pro hodnocení úspěšnosti 

učitelů v projektu. Testy budou připraveny pro e-learningové prostředí, které si ERC 

pro dobu projektu pronajme od externího dodavatele. Výstupem z této klíčové události 

bude: 

Seznamy studijních skupin (Tab. 5) 

Studijní skupiny budou naplněny na kapacitu 6 - 8 účastníků. Celkem bude 

vytvořeno 37 studijních skupin (15 základních kurzů, 10 rozšiřujících kurzů, 4 exkurze, 

3 kurzy virtuálního centra, 5 kurzů metodických).Celkem takbude zapojeno: 

 

(15 * 8 = 120; 10 * 6 = 60; 4 * 20 = 80; 3 * 8 = 24; 5 * 8 = 40)= 324 účastníků 

 

Z toho většina bude zapojenado více kurzů, takţe se na celkovém počtu 

324 účastníků bude podílet 70 učitelů. 

 

 

 

 

 

 

  



58 

 

Tab. 5: Rozdělení účastníků do kurzů (zdroj: vlastní práce) 

 

Dalšími výstupy klíčové aktivity budou smlouvy o místech kurzů, harmonogram 

kurzů. Dále nároky na technické vybavení, dvě sady pro vedení kurzů obsahující 

výpočetní techniku. Studijní opory pro kaţdý kurz sada 10 materiálů o rozsahu cca 

20 stran, vše vytištěno. E-learningové testy s databází otázek, vybavení od externího 

dodavatele. 

Klíčová aktivita č. 3 – Prezenční kurzy 

 Realizace základní sady kurzů 

 Realizace rozšiřujících kurzů 

 Testování znalostí 

Třetí klíčová aktivita bude zaměřena na realizaci kurzů v pěti oblastech. Jedná se 

vţdy o jeden jednodenní kurz v kaţdé z pěti oblastíproblematiky znečištění ovzduší. 

Dále bude realizována řada rozšiřující kurzů, které budou rozvíjet poznatky ze 

základní řady kurzů. 

Kaţdý účastník obdrţí sadu studijních materiálů. Délka základních kurzů bude šest 

vyučovacích hodin, rozšiřujících kurzů 4 vyučovacíhodiny. Na konci kaţdého kurzu 

budou účastníci poţádáni o zpětnou vazbu. Na kaţdém kurzu bude vyplněna prezenční 

listina přítomných účastníků. 

Úkolem kaţdého účastníka bude vypracovat test v e-learningu. Výsledky testů 

budou podkladem pro rozhodnutí o úspěšném absolvování kurzů a pro případná vydání 

osvědčení. 

 
Základní 

kurzy 

Rozšiřující 

kurzy 
Exkurze 

Virtuální 

centrum 

Metodický 

kurz 
celkem 

Počet 

kurzů 
15 10 4 3 5 37 

Studijní 

skupina 6 

až 8 

učitelů 

8 6 20 8 8  

Kapacita 

učitelů 
120 60 80 24 40 324 
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Výstup klíčové aktivity č.3: 

Realizovaná sada základních kurzů - 120 osob.Realizovaná sada rozšiřujících kurzů 

- 60 účastníků.Dokumentace o průběhu kurzů. Metodik zpracuje výsledky testů a za 

úspěšného bude povaţován účastník, který získá 75 % moţného bodového hodnocení. 

Vydání osvědčení Účastníci úspěšní v testech získají certifikát v souladu 

s akreditací DVPP.  

Klíčová aktivita č. 4 praktické vzdělávací aktivity 

 Realizace exkurzí 

 Workshopy ve virtuálním centru 

Klíčová aktivita 4 bude svým obsahem volně navazovat na klíčovou aktivitu 3 a 

bude ji doplňovat. Hlavním cílem této klíčové aktivity bude uskutečnit sérii exkurzí 

na měřící stanice a další odborná pracoviště a realizovat praktické workshopy zaměřené 

na vyhodnocení dat z měřících stanic. Kaţdá exkurze bude mít charakter okruţní jízdy, 

v jejímţ průběhu účastníci navštíví nejméně tři různá specializovaná pracoviště. 

Kromě exkurzí budou v této klíčové aktivitě realizovány workshopy v rámci bloku 

s názvem Virtuální centrum. Tyto workshopy budou zaměřeny na nácvik sběru dat 

z měřících stanic, jejich vyhodnocení a následné interpretace. Účastníci workshopů 

budou mít moţnost prakticky pracovat se speciálními měřícími přístroji. 

Výstup z klíčové aktivity č.4: 

Realizované sady exkurzí po 80 účastnících.Kaţdý učitel po exkurzi zpracuje 

konkrétní návrh uplatnění poznatků z exkurze ve výuce. Vznikne tak sadanejméně 80 

návrhů aktivit ve výuce. Tyto návrhy budou dále vyuţity v klíčové aktivitě 5, která bude 

zaměřena nametodiku výuky. Plánuji realizaci workshopu, který bude zaměřen 

na praktický nácvik měření hodnot ovzduší a jehovyhodnocení. Protoţe ţe se bude 

jednat o sledování dat pomocí internetu, je tato část aktivit nazývána Virtuální 

centrum.Na základě vyhodnocení prací obdrţí úspěšní učitelé certifikát. 

Klíčová aktivita č.5 Metodické semináře 

 Realizace metodických kurzů 

 Zpracování přípravy na výuku 

 Konzultační dny 
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Klíčová aktivita 5 bude zaměřena na metodickou přípravu učitelů pro efektivní vyuţití 

poznatků z klíčových aktivit 3 a 4 ve výuce. Kaţdý účastník metodické přípravy bude 

mít za úkol zpracovat jednu přípravu na konkrétní vyučovací hodinu, do které zařadí 

vybrané poznatky týkající se problematiky znečištění ovzduší. Přitom bude moci vyuţít 

poznatky z kurzů (KA3), z exkurzí a workshopů (KA4) a metodické doporučení 

odborníků (KA5). Metodik dá učitelů zpětnou vazbu a doporučení na případné úpravy 

přípravy na výuku. 

Výstup klíčové aktivity č.5. V kaţdé z pěti oblastí (Zdroje, Přenos, Dopad, Klima, 

Řešení) proběhne po jednom metodickém semináři, účast 40 učitelů.  

Klíčová aktivita č.6 – Závěrečný seminář 

Závěrečným seminářem bude vrcholit celý projekt. V první části klíčové aktivity 

realizační tým uskuteční kroky pro zajištění semináře. V určeném termínu proběhne 

závěrečný seminář. Program semináře bude mít tři hlavní části:  

Prezentace všech aktivit, které v rámci projektu proběhly. 

Prezentace návrhů vyuţití poznatků ve výuce. 

V poslední části proběhne workshop. Na závěr semináře budou učitelé seznámeni s 

plánovanými aktivitami v období udrţitelnosti. 

 

Technické a technologické řešení projektu 

Technické vybavení pro vedení kurzů je předmětem veřejné zakázky. Jednotlivé 

poloţky jsou zdůvodněny v popisu klíčovýchaktivit a v rozpočtu je uvedena cena 

jednotlivých poloţek. Jde o hardwarové vybavení projektu dvěma počítači, 

vizualizérem, tiskárnou a spotřebním kancelářským zboţím. Výběrové řízení 

na poskytnutí technického vybavení a zajištění softwarového vybavení bude realizováno 

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

 

5.1.7 Harmonogram projektu 

Sestaven do Ganttova diagramu kde v záhlaví tabulky je časová osa s označením roku a 

měsíců, a na svislé ose popis klíčové aktivity. (Tab. 6, 7) 
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Tab. 6: Harmonogram projektu 1. část (zdroj: vlastní práce) 

 

Tab. 7: Harmonogram projektu 2. část (zdroj: vlastní práce) 

 

Datum podání ţádosti projektu je stanoveno výzvou Jihočeského kraje do 7. 1. 2013 po 

uběhnutí schvalovací lhůty je moţné podle harmonogramu začít první aktivitou 

k 1.3.2013. Projekt musí být ukončen k datu 31. 12. 2014 z důvodu konce období 

dovoleného nárokovat si finanční dotaci z fondů EU. 

 

5.1.8 Rozpočet a financování 

Rozpočet bude sloţen z nákladů na mzdy zainteresovaných osob v tomto projektu, a 

dalšíchnákladů, které byly nutné k zafinancování klíčových aktivit. 

 
2013 

Klíčové aktivity I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX X. XI. XII 

Naplnění studijních 

skupin 
            

Organizační 

zabezpečení kurzů 
            

Prezenční kurzy             

Praktické vzdělávací 

aktivity 
            

 
2014 

Klíčové aktivity I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX X. XI. XII 

Prezenční kurzy             

Praktické vzdělávací 

aktivity 
            

Metodické semináře             

Závěrečný seminář             
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Mzdové náklady 

Manaţer projektu koordinuje, řídí a kontroluje celkovou realizaci projektu. Podílí 

se na přípravě a organizaci jednotlivých aktivit, kurzů, seminářů a prezentací 

realizovaných v rámci projektu. (Tab. 8) Je zaměstnán ve společnosti ERC. 

 

Tab. 8: Rozklad pracovní náplně manaţera (zdroj: vlastní práce) 

 KA 1 KA 2 KA 3 KA 4 KA 5 KA 6 celkem 

Úvazek 

v hodinách 
48 94 36 36 36 78 328 

 

Asistentka je zaměstnána ve společnosti ERC. Ta se v rámci projektu podílí na 

zpracování studijních a informačních materiálů pro účastníky projektu, zajišťuje 

organizační stránku všech aktivit, podílí se na zajištění prostor a dalších konkrétních 

aspektů projektu. Pracovní vytíţení v tab. 9. 

 

Tab. 9: Rozklad pracovní náplně asistentky (zdroj: vlastní práce) 

 KA 1 KA 2 KA 3 KA 4 KA 5 KA 6 celkem 

Úvazek 

v hodinách 
86 176 100 28 20 156 566 

 

Metodik zaměstnán Česky hydrometeorologický ústav. Jeho náplní práce 

v projektu, je podílení se na tvorbě metodických a informačních materiálů, zpracování 

studijních opor a testů, přípravě a organizaci seminářů, prezentací a dalších konkrétních 

aktivit projektu. Rozklad pracovního vytíţení v tab. 10. 

 

Tab. 10: Rozklad pracovní náplně metodika. (zdroj: vlastní práce) 

 KA 1 KA 2 KA 3 KA 4 KA 5 KA 6 celkem 

Úvazek 

v hodinách 
0 252 0 0 120 62 434 

 

Lektor je zaměstnancem Českého hydrometeorologického ústavu a v rámci 

projektu zajišťuje zejména realizaci vzdělávacích aktivit. Dále se podílí na přípravě a 

tvorbě studijních opor a testů, organizačním zajištění a realizaci exkurzí, seminářů, 
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prezentací a dalších konkrétních aktivit projektu.Rozklad pracovního vytíţení lektora 

tab. 11. 

 

Tab. 11: Rozklad pracovní náplně lektora (zdroj: vlastní práce) 

 KA 1 KA 2 KA 3 KA 4 KA 5 KA 6 celkem 

Úvazek 

v hodinách 
0 1116 375 253 180 248 2172 

 

Organizační pracovník je zaměstnancem u ČHMU a zajišťuje přímý kontakt a 

komunikaci s cílovou skupinou projektu, zajišťuje koordinaci jednotlivých aktivit pro 

účastníky projektu. Podílí se na přípravě informačních materiálů a organizaci všech 

kurzů, seminářů a prezentací. Rozklad jeho pracovního vytíţení z hlediska klíčových 

aktivit je v tab. 12. 

 

Tab. 12: Rozklad pracovní náplně organizačního pracovníka (zdroj: vlastní práce) 

 KA 1 KA 2 KA 3 KA 4 KA 5 KA 6 celkem 

Úvazek 

v hodinách 
206 60 300 84 72 102 824 

 

Prezentující učitel je zaměstnancem ERC a v rámci projektu připravuje prezentace 

na konkrétní semináře a aktivně se těchto seminářů účastní. Rozklad jeho pracovního 

vytíţení je v tab. 13. 

 

Tab. 13: Rozklad pracovní náplně učitele (zdroj: vlastní práce) 

 KA 1 KA 2 KA 3 KA 4 KA 5 KA 6 celkem 

Úvazek 

v hodinách 
0 0 0 0 0 330 330 

 

Celkové mzdové náklady na všechny zúčastněné zaměstnance shrnuty v (Tab. 14). 

Všechny pracovní poměry jsou uzavírány formou Dohody o pracovní činnosti. 

Vypočítány jsou vynásobením odpracovaných hodin v úvazku a sazbou za jednu 

odpracovanou hodinu v Českých korunách. Dále je ze mzdy odečtena daň ve výši 15 %. 

Tato výše daně je stanovena daňovýmizákony pro formu zaměstnaneckého poměru 



64 

 

dohody o pracovní činnosti. Jak vyplývá, ze zákona musí být v dohodě o pracovní 

činnosti sjednána odměna na částku niţší neţ 10000 Kč. Jinak by byla daněna jiným 

způsobem a to tak, jako normální mzda a tedy odpočtem daní, sociálního a zdravotního 

pojištění. Čistý příjem osob zaměstnaných v projektu by klesl. Náklady projektu by 

naopak neúměrně narostly, společnost ERC o. p. s. by musela za zaměstnance odvádět 

sociální a zdravotní pojištění jako zaměstnavatel.  

V praxi tento postup bude mít jen nepatrně zvýšené nároky na administrativu. Na 

příkladu platu manaţera projektu je moţné si ukázat postup, jeho plat je odhadován na 

96694 Kč, proto s ním bude uzavřeno 10 ks dohod o pracovní činnosti. Harmonogram 

projektu vycházející z klíčových aktivit je stanoven na délku 22 měsíců, v nich bude 

dost prostoru a času tyto administrativní úkoly splnit. 

 

Tab. 14: Sloţení realizačního týmu a mzdové náklady (zdroj: vlastní práce) 

 

 

 

 

 

Číslo 
Název 

pozice 

Úvazek v 

hodinách 

Dohoda 

o prac. 

činnosti 

Sazba  

Kč / h 

Přepočet 

dle 

úvazku 

Kč 

Daň 

15% 

Čistá 

mzda 

1 Manaţer 328 ano 294,80 96694,4 14504,16 82190,24 

2 Asistentka 566 ano 154,10 87220,6 13083,09 74137,51 

3 Metodik 434 ano 241,20 104680,8 15702,12 88978,68 

4 Lektor 2172 ano 259,96 564633,1 84694,96 479938,13 

5 Organizační 

pracovník 

824 ano 254,60 209790,4 31468,56 178321,84 

6 Prezentující 

učitel 

330 ano 259,96 85786,8 12868,02 72918,78 

celkem  4654   1148806,1 172320,91 976485,18 
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Rozpočet celkový 

Celkový rozpočet projektu jsem vypracoval na základě potřeby financování realizace 

klíčových aktivit projektu (Tab. 15). Jedná se o přehled veškerých nákladů a výnosů 

plynoucích z realizace projektu.  

 

Tab. 15: Přehled celkového rozpočtu projektu (zdroj: vlastní práce) 

Název nákladu jednotka počet ks cena ks 
Náklad 

celkem 
% Celku 

Osobní náklady 
   

1148806,0 52,66 

Mzdy, odměny 
   

976485,2 44,76 

Manaţer hod 328 294,8 82190,2 3,77 

Asistentka hod 566 154,1 74137,5 3,40 

Metodik hod 434 241,2 88978,7 4,08 

Lektor hod 2172 259,96 479938,1 22,00 

Organizační pracovník hod 824 254,6 178321,8 8,17 

Prezentující učitel hod 330 259,96 72918,8 3,34 

Daň 
 

1 172320,9 172320,9 7,90 

Sociální pojištění 
 

1 
 

0,0 0,00 

Zdravotní pojištění 
 

1 
 

0,0 0,00 

Drobný hm. Majetek kus 
  

239160,0 10,96 

Notebook + sw kus 2 32200 68400,0 3,14 

E-Beam kus 1 21000 21000,0 0,96 

Vizualizer kus 1 9000 9000,0 0,41 

Dálkové ovládání Powerpoint kus 2 4200 8400,0 0,39 

Dataprojektor kus 2 28800 57600,0 2,64 

Vozík na dataprojektor kus 2 9900 19800,0 0,91 

Přenosná tabule kus 2 7860 15720,0 0,72 

Kufřík lektora kus 1 10380 10380,0 0,48 

Tiskárny mobilní kus 1 11580 11580,0 0,53 

Cartridge kus 2 8640 172800,9 7,92 

Nákup služeb 
   

315500,0 14,46 

(pokračování) 
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Tab. 15 (pokračování): Přehled celkového rozpočtu projektu (zdroj: vlastní práce) 

Název nákladu jednotka počet ks cena ks 
Náklad 

celkem 
% Celku 

Odborné sluţby sluţba 
  

170300,0 7,81 

Tisk informačních letáků kus 1500 8 12000,0 0,55 

Tisk materiálu pro zákl.kurzy kus 50 120 6000,0 0,28 

Tisk učebních textů kus 50 120 6000,0 0,28 

Tisk powerpoint kus 50 45 2250,0 0,10 

Tisk pracovních listů kus 50 85 4250,0 0,19 

Tisk materiálů pro exkurze kus 120 150 18000,0 0,83 

Tisk materiálů pro virtuální kus 36 250 9000,0 0,41 

Tisk materiálů pro metodické kus 70 175 12250,0 0,56 

Přenos textu do e-learninkg kus 15 6650 99750,0 4,57 

Tisk pozvánek kus 100 8 800,0 0,04 

Náklady na konference/kurzy  
  

84000,0 3,85 

Nájem místností kurzy hodina 232 250 58000,0 2,66 

Nájem místností virtuální s PC kus 24 350 8400,0 0,39 

Nájem sálu den 1 8000 8000,0 0,37 

Podpora účastníků - stravné kus 60 220 13200,0 0,61 

Jiné výdaje - nájem autobusu 
   

48000,0 2,20 

Přímé způsobilé výdaje 
   

1848666,0 84,75 

Nepřímé výdaje 18% 
   

332759,9 15,25 

Celkové způsobilé výdaje 
   

2181425,9 100,00 

Celkové výdaje investiční 
   

0,0 0,00 

Celkové výdaje neinvestiční 
   

2181425,9 100,00 

CELKOVÉ PŘÍJMY 
   

0,0 0,00 

CELKOVÉ VÝDAJE  
   

2181425,9 100,00 

 

Z podmínek plynoucích z příručky pro čerpání finančních prostředků je vytvořen 

rozpočet projektu.  

Náklady jsou rozděleny na přímé a nepřímé. Po vytvoření rozpočtu se určí základ 

pro výpočet výše nepřímých nákladů tak, ţe od celkové výše rozpočtu se odečte výše 

poloţek na kříţové financování. Z takto získané sumy se procentem stanoveným ve 

výzvě pro nepřímé náklady určí konkrétní výše nepřímých nákladů. 
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V kaţdé projektové ţádosti je nutné nepřímé náklady vyčíslit. Objemu přímých 

nákladů vţdy odpovídá pevně stanovené % nepřímých nákladů dané tabulkou ve výzvě 

– nejedná se o limit. Ţádné jiné procentuální vyjádření nepřímých nákladů (ani nulové) 

není moţné. Projekty, u nichţ % nepřímých nákladů nebude odpovídat tabulce ve 

výzvě, budou vyřazeny z dalšího hodnocení. 

Ve výzvě je uvedeno, ţe pro projekty s přímými náklady bez kříţového financování 

do 4 000 000 Kč činí % nepřímých nákladů 18 %.Celkové způsobilé výdaje projektu 

(přímé a nepřímé) budou činit 2181425,9 Kč.  

 

Dále můţeme finanční náklady rozdělit podle potřeby jednotlivých aktivit (tab. 16) a 

podle subjektů které vstupují do projektu a jsou jejím účastníkem.(tab. 17) 

 

Tab. 16: Náklady podle aktivit (zdroj: vlastní práce) 

Aktivita Náklady na aktivitu Procenta 

Naplnění studijních skupin 94850,60 5,13 

Organizační zabezpečení skupin 817666,60 44,23 

Prezenční kurzy 317487,74 17,17 

Praktické vzdělávací aktivity 231083,84 12,50 

Metodické semináře 117762,80 6,37 

Závěrečný seminář 269814,42 14,60 

Celkem 1848666,00 100,00 

 

Z předešlého textu je definováno, ţe společnost ČHMU je partnerem projektu 

z důvodu poskytování relevantních informací, lidských zdrojů a specializovaných 

pracovišť. Z řad zaměstnanců partnera jsou lektoři, které projekt vyuţívá především 

kvůli jejich odborné znalosti v problematice znečištění ovzduší. Dále je ČHMU 

poskytovatel přístupu ke specifickým a odborným informacím a disponuje řadou 

specializovaných pracovišť, které jsou v rámci projektu cílem exkurzí.  

 

Tab 17: Rozpočet podle subjektů projektu (zdroj: vlastní práce) 

Rozpočet podle subjektů projektu Podíl na nákladech Procenta 

EnviromentalRegional Center o. p. s. 2181425,9 100,00 

Český hydrometeorologický ústav 0,00 0,00 
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5.1.9 Zdroje financování 

Zdroje financování podle povahy projektu (tab. 18). Projekt je postaven na výzvu 

Jihočeského kraje v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.   

Evropská unie v charakteru těchto projektů financuje maximálně 85 % výdajů 

z aktivit uskutečněných v rámci regionální politiky. Zbylých 15 % finančních 

prostředků musí poskytnout stát ze Státního rozpočtu. 

Grantové projekty (GP) 

Grantový projekt - projekt menšího rozsahu předkládaný na základě výzvy 

k předkládání ţádostí v rámci globálního grantu (GG). Grantový projekt je realizován 

na území příslušného kraje. Tyto projekty nejdou investičního charakteru. 

Protoţe ţadatelem je společnost ERC o. p. s., znamená to, ţe obecně prospěšná 

společnost nemůţe generovat jakýkoliv zisk. Pokud se tak stane, musí ho pouţít na 

obecně prospěšnou funkci, pro kterou byla zaloţena. Stejně tak ani tento navrhovaný 

projekt není ani nemůţe být ekonomicky ziskový. Jedná se zde o dlouhodobou investici 

ve formě sociálního posilování téměř všech obyvatel Jihočeského kraje. Pokud bude 

dále tato přidaná hodnota předávána ve formě dalšího vzdělávání, mohou z ní těţit 

následující generace a třeba i ekonomicky.   

 

Tab. 18: Předpokládané zdroje financování v Kč (zdroj: vlastní práce) 

Zdroj Náklady Procenta nákladů 

Celkové náklady projektu 2181425,9 100 

Soukromé spolufinancování 0 0 

Přímé výnosy projektu 0 0 

Veřejné spolufinancování 

Z toho ze strukturálních fondů 1854212,0 85 

Z toho ze státního rozpočtu 327213,88 15 

 

Finanční plán projektu 

Finanční plán (tab. 19) je sestaven na základě časového harmonogramu uskutečňování 

jednotlivých aktivit v průběhu realizace projektu. A zároveň na potřebě průběţně 

finančně pokrývat průběh jednotlivých aktivit a tím zajistit jejich realizaci. 
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Tab. 19: Harmonogram čerpání rozpočtu (zdroj: vlastní práce) 

Pořadí žádosti o platbu Datum předložení žádosti Požadovaná částka 

1 1.6.2013 363571 

2 1.9.2013 363571 

3 1.2.2014 363571 

4 1.5.2014 363571 

5 1.8.2014 363571 

6 1.12.2014 363571 

 

O finanční zdroje bude podána ţádost podle harmonogramu čerpání rozpočtu v šesti 

splátkách od 1.6.2013 po tříměsíčních prodlevách během realizace projektu aţ do 

posledního data 1.12.2014 vyplývajícího z harmonogramu. 

 

5.1.10 Hodnocení efektivnosti a udržitelnosti projektu 

Tento projekt je přímo zaměřen na udrţitelný rozvoj. Jedná se o oblast ţivotního 

prostředí, konkrétně o jeho nejsloţitější sloţku - ovzduší. Ţivotní prostředí a otázky 

s ním spojené budou vţdy součástí ţivota lidí. Ovzduší velmi efektivně propojuje 

ostatní sloţky ţivotního prostředí od dýchací zóny aţ po globální procesy a svou 

kvalitou je přímo limituje. Kvalitní ovzduší Jihočeského kraje přispívá k odolnosti 

celého systému, který se projevuje ve svém důsledku v kvalitním zdravotním stavu 

lesních porostů, obyvatelstva a dalších ekosystémů. 

Udrţitelnost projektu je také dána tím, ţe je plánován na 324 míst ve vzdělávacích 

kurzech. Odhadovaná účast je 70 učitelů, aktivních klientů. Jedná se o cca 5 % 

z celkového mnoţství potenciálních účastníků, je zde tedy vysoká pravděpodobnost 

dalšího rozvoje a udrţitelnosti projektu. 

Pedagogové, kteří načerpají účastí v našem projektu potřebné znalosti z této oblasti, 

je předají svým ţákům a studentům. Dále předpokládáme přenos informací od ţáků a 

studentů aţ do úrovně rodiny. Rozběhne se tak proces změny myšlení nutný pro 

zachování příznivého ţivotního prostředí pro další generace. 

Do projektu se mohou zapojit učitelé obou pohlaví, jakéhokoli věku, vzdělání, 

náboţenského vyznání, zdravotního stavu, rasy a podobně. Mohou se ho zúčastnit jak 
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pedagogové velkých základních škol, tak i pedagogové z malotřídních škol. Tímto je 

zaručen pozitivní dopad na rovné příleţitosti. 

Publicita projektu 

Bude probíhat formou inzerce v denním tisku před začátkem realizace projektu, v první 

klíčové aktivitě budou uspořádány 4 informační semináře, které budou zaměřeny 

na vysvětlení cílů projektu a získání poţadovaného počtu účastníků. Bude zakoupena 

sada propagačních materiálů, všechny opatřeny logem. Na učebních materiálech, které 

obdrţí účastníci kurzu bude logo. ERC na svých internetových stránkách bude 

informovat o projektu. 

Ekologické dopady projektu 

Tyto dopady jsou samozřejmě jen pozitivní, projekt je zaměřen právě na zvýšení 

povědomí o ekologii a ţivotní prostředí vůbec. Vzděláváním a tím zvyšováním 

kvalifikace školských pracovníků, především učitelům základních a středních škol 

vyučujícím předměty souvisejícím s ţivotním prostředím. Předměty přírodních věd díky 

tomuto projektu budou obohaceny o nové metodiky a informace týkající se 

problematiky ţivotního prostředí. 

Projekt Čisté ovzduší – věc nás všech je projektem prohlubujícím vědomosti učitelů 

v této oblasti environmentálního vzdělávání. Nové informace a novou formou podané 

ţákům by měli mít dlouhodobý pozitivní dopad na jejich chování. Tím by se mělo 

zvýšit povědomí velkého počtu obyvatel o čistotě ovzduší. Následkem toho by měl být 

nastartována změna v jejich chování v a přístupu k otázkám ţivotního prostředí.  
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6 Závěr 

Následující kapitola obsahuje shrnutí všech relevantních informací získaných 

z jednotlivých analýz. Na základě těchto dat je provedeno doporučení týkající se 

realizace uvaţovaného projektu s názvem Čisté ovzduší věc nás všech. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vypracovat studii proveditelnosti projektu 

s důrazem na jeho úspěšnou aplikaci v praxi. Projekt Čerpání prostředků ze zdrojů 

Evropské unie jsem vypracoval tak, aby bylo moţné vyuţít k jeho realizaci finanční 

podporu z fondů EU. Součástí projektu jsou analýzy podmínek a současného stavu 

prostředí, které přímo ovlivňují a determinují oblast zaměření projektu. 

V práci je vypracován projekt pod názvem Čisté ovzduší věc nás všech, který si 

klade za cíl, zvýšit povědomí obyvatel na území České republiky o problematice čistoty 

ovzduší a působit v tomto směru osvětu formou dalšího vzdělávání české společnosti. 

Projekt je zaměřen na další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení na území 

Jihočeského kraje České republiky v oblasti čistoty ovzduší. Tímto zaměřením dále 

zvyšovat úroveň kvality vzdělávání ve školních zařízeních.Dále se zabývá navrhováním 

reforem systémů dalšího vzdělávání a odborné přípravy. 

Projekt svým zaměřením není investičního charakteru a negeneruje ekonomický 

zisk, ţadatelem je nezisková organizace EnviromentalRegional Center o. p. s.Projekt je 

vypracován tak, aby byl okamţitě realizovatelný a z pohledu ekonomické a finanční 

otázky plně krytý, soběstačný a přitom přinesl ţádané výsledky. Finanční prostředky 

pro projekt by měly být kryty z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, poskytovaného z Evropského sociálního fondu EU a prostředky 

ze státního rozpočtu ČR.  

Z návrhu rozpočtu je patrné, ţe celkové náklady projektu jsou 2 181 425 Kč. 

V případě schválení ţádosti projekt obdrţí dotaci ve výši 1854 212 Kč z fondů EU 

(85 %) a zbylých 327 213 Kč (15 %) ze státního rozpočtu ČR. Ţádost reaguje na 

aktuální výzvu vypisovanou Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR v tomto 

operačním programu, na území Jihočeského kraje. 

V rámci projektu bude realizována sada kurzů pro učitele základních a středních 

škol. Kurzy akreditovány u MŠMT ČR a budou zaměřeny na problematiku znečištění 

ovzduší a jeho aspekty. Kurzy jsou rozděleny do tematických celků a probíhají formou 
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vzdělávacích kurzů, exkurzí a seminářů. Úspěšným účastníkům je vydáván certifikát 

o absolvování.V projektu je vytvořeno 324 vzdělávacích míst. Odhadovaná účast je 

70 učitelů, aktivních klientů. Jedná se o cca 5 % z celkového mnoţství potenciálních 

účastníků, je zde tedy vysoká pravděpodobnost dalšího rozvoje a udrţitelnosti projektu. 

Celý projekt je řízen pomocí projektového managementu, kontrolován z pohledu 

moţných rizik, z pohledu časového harmonogramu plnění jednotlivých klíčových 

aktivit, průběţně vyhodnocován. Délka projektu je stanovena na 22 měsíců mezi lety 

2013 a 2014. 

Přidanou hodnotou projektu je zlepšení vzdělávání studentů základních a středních 

škol, díky zaměření na zvýšení podílu dospělých osob na dalším vzdělávání oproti 

stávajícímu stavu. Zvýší se povědomí velkého počtu obyvatel o čistotě ovzduší. 

Následkem toho by měla být nastartována změna v jejich chování v a přístupu 

k otázkám ţivotního prostředí. Ta bude mít dlouhodobý pozitivní vliv na ţivotní 

prostředí ČR a zvýšení vzdělanosti na větší konkurenceschopnost obyvatel ČR 

v prostředí Evropské Unie. 

Na závěr lze říci, ţe stanovené cíle práce splnila a je moţné doporučit projekt 

k realizaci. Díky zpracování této studie se mi podařilo lépe proniknout do problematiky 

čerpání dotací z evropských fondů, kterou bych se rád zabýval i do budoucna.  
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9 Příloha 

Dotazník 

Zkoumající potenciál dalšího vzdělávání 

Vedení školního zařízení, 

K rukám ředitele/ky nebo zástupce/kyně. Zdvořile Vás ţádáme o vyplnění dotazníku, 

který se věnuje vzdělávání a posilování kvalifikace vzdělávacích pracovníků. Jedná se 

o unikátní projekt, díky němuţ by stoupla prestiţ a kvalifikace učitelského sboru. 

Projekt je zaměřen na environmentální vzdělávání úzce spjatým s čistotou ovzduší, 

nedílnou součástí kurzů jsou nové učící metodiky a techniky.  

Vyplnění dotazníku trvá jen pár minut. Při vyplňování prosím zaškrtněte odpověď, 

se kterou se nejvíce ztotoţňujete, celý dotazník je anonymní. 

Děkujeme EnviromentalRigional Center 

 

1. Otázka. V jakém typu školního zařízení jste vedoucím pracovníkem? 

o ZŠ 

o SPŠ 

o SOU 

o GIMNÁZIA  

o Jiné…………………. 

2. Otázka: Máte zájem o zvýšení kvalifikace vyučujících pracovníků? 

o Ano 

o Ne 

o Nevím 

3. Otázka: Máte zájem o zkvalitnění výuky formou nových učebních postupů? 

o Ano 

o Ne 

o Nevím 

4. Otázka: Vyučují se na vaší škole předměty se zaměřením přírodopis, fyzika, 

chemie, společenské vědy? 

o Ano 

o Ne 

5. Otázka: Jste ochoten/na uvolnit zaměstnance na půldenní školící kurzy? 

o Ano 

o Ne 

o Počet (doplňte počet zaměstnanců) ……. 



 

 

6. Otázka: V jaké denní době jste ochoten/na uvolnit zaměstnance k půldenním 

školícím kurzům? 

o Místo dopolední výuky 

o Místo odpolední výuky 

o Po výuce 

o Jen v osobním volnu (soboty, neděle) 

7. Otázka: Na kolik půldenních kurzů jste ochoten/na zaměstnance uvolnit? 

o 1 – 2 

o 2 – 5 

o 5 – 8 

o 8 – 11 

o Jiný počet (doplňte číslo) …… 

8. Otázka: v jakém oboru podle Vás, potřebují vyučující pracovníci zlepšit 

kvalifikaci? 

o ………………………………… 

 

Děkujeme za Váš čas. O nabídce kurzů se Vás budeme informovat a těšíme se na 

spolupráci. ERC 

 


