
 



 

 
 



 

 

 



 

 

Abstrakt 

  

Diplomová práce je zaměřena na návrh postupu implementace podnikatelského záměru, 

který se týká vytvoření podmínek a inovativních opatření ke sladění pracovního 

a rodinného ţivota zaměstnanců výzkumné organizace. 

Druhá oblast se zabývá problematikou fondů EU zacílenou na výzkumné organizace, 

respektive problematikou strukturálních fondů, které zmíněnou implementaci finančně 

podpořily. Výstupy diplomové práce budou následně ověřovány na skutečně 

realizovaném záměru, jehoţ implementace probíhá v době, kdy je tato diplomová práce 

zpracovávána.  

 

Abstract 

   

The thesis is focused on the suggestion of implementation of the prospectus, which 

leads towards the harmonization between work and family life of employees of research 

organization. 

The second area deal with European Union financial resources issue aim at research 

organization, or if you like it deal with Structural funds issue, that gives financial 

support to our implementation. Results of the thesis are further on check up in the real 

project that runs also in the time the thesis is drawn up. 
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Úvod 
 

Zabezpečení prosperity a úspěšného rozvoje podniku v náročných podmínkách trţní 

ekonomiky není jednoduchou záleţitostí. Aby subjekt obstál, měl by se snaţit 

eliminovat své slabé stránky, vyuţívat příleţitostí a řídit svůj rozvoj.  

Toto obzvlášť platí v prostředí výzkumu a vývoje, jehoţ výsledky jsou jedním 

z nejdůleţitějších faktorů pro zajištění konkurenceschopnosti ekonomiky vyspělých 

států. Další skutečnosti dokazují, ţe udrţení výzkumu a vývoje na určité úrovni 

zajišťuje kontinuální rozvoj společnosti, zvyšuje konkurenceschopnost dané ekonomiky 

a funguje také jako jeden z nejpodstatnějších hybných faktorů hospodářského růstu. 

Jednoznačně můţeme konstatovat, ţe podpoře výzkumu a vývoje je třeba přikládat stále 

větší význam. 

 

Uvědomíme-li si, ţe motorem výzkumu a vývoje je člověk, je snadné odvodit, ţe i 

výzkumníci jako zaměstnanci si zaslouţí adekvátní péči. Znamená to podnikat kroky 

směřující k předvídání budoucí potřeby pracovníků a jejímu uspokojování 

prostřednictvím promyšlené strategie zohledňující postupy dané organizace.  

Podnikatelský záměr, který je zde implementován, plní funkci zmíněného kroku a díky 

inovativním opatřením přispívá k vytvoření tvůrčího klimatu ve výzkumné organizaci. 

Příleţitostí, kterou pro řízení rozvoje popisovaná společnost vyuţívá, jsou fondy 

Evropské unie a jejich financování.  

 

Fondy EU mají pro Českou republiku od roku 2004 do 2013 zvláštní význam. V roce 

2004 se Česká republika stala členem Evropské unie a zařadila se mezi ty státy, 

kde se Evropská komise snaţí přiblíţit rozdíly v ţivotní a ekonomické úrovni chudších 

zemí zemím bohatším.  

Doba devíti let, kdy se naše republika řadí k příjemcům prostředků určených 

ke sniţování ekonomických a sociálních rozdílů je rozdělena do dvou programových 

období. Druhé, aktuálně probíhající programové období bylo zahájeno v roce 2007. 

Neberu-li v úvahu Evropskou spolupráci, je rozděleno do tří hlavních celků čítajících 

sedmnáct operačních programů. Kaţdý program má svá specifická pravidla, která musí 
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být respektována nejen ţadateli, ale zvláště příjemci. Aplikace pravidel operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost je součástí naší implementace a můţe tak být 

i vodítkem či inspirací pro další příjemce. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
 

Tato diplomová práce je tematicky zaměřena na dvě stěţejní oblasti, které jsou 

vzájemně provázány. První oblastí je implementace inovativních opatření směřujících 

ke sladění pracovního a rodinného ţivota v prostředí výzkumné organizace.  

Druhá oblast se zabývá problematikou fondů EU zacílenou na výzkumné organizace, 

respektive problematikou strukturálních fondů, které zmíněnou implementaci finančně 

podpořily. Jedná se o skutečně realizovaný záměr, jehoţ implementace probíhá v době, 

kdy je tato diplomová práce zpracovávána.  

 

Hlavním cílem diplomové práce je návrh postupu implementace podnikatelského 

záměru výzkumné organizace, který vyuţívá finanční prostředky fondů Evropské Unie 

a je zaměřen na rozvoj inovativních opatření směřujících ke sladění pracovního 

a rodinného ţivota. 

Aby bylo moţné dosáhnout hlavního cíle, je třeba postupně naplňovat cíle dílčí, které 

jsem vytyčila: 

Teoretická část tvoří základní rámec poznatků, které úzce souvisí s hlavním cílem 

diplomové práce. Dílčími cíli teoretické části jsou: 

 grafické a faktické vyjádření relevantní problematiky strukturálních fondů 

pro náš podnikatelský záměr  

 vytyčení teoretických východisek pro implementaci jak z pohledu řízení, 

tak v souvislostech strukturálních fondů 

Dílčí cíle analytické části: 

 analyzovat výzkumné prostředí a srovnat základní determinanty českého 

a evropského výzkumu 

 analyzovat výzkumnou společnost ITC-VÚK, která záměr implementuje 

s vyuţitím SWOT analýzy 

 vytvořit přehled moţností, které fondy EU výzkumným organizacím nabízejí 

a doporučit příleţitosti, které ITC-VÚK můţe ještě v rámci fondů vyuţít 

Dílčí cíle návrhové části: 

 navrhnout postup reálné implementace podnikatelského záměru, která respektuje 

pravidla strukturálních fondů 
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 navrhnout a zdůvodnit nástroje, které úspěšnou implementaci podpoří 

 návrhy nástrojů přímo aplikovat na náš podnikatelský záměr a vytvořit 

tak inspirující materiál i pro další příjemce finanční dotace ze strukturálních 

fondů 

Dílčí cíle ekonomického zhodnocení: 

 vysvětlit princip a výhodu financování projektu podpořeného OPLZZ 

 na základě těchto poznatků slovně zhodnotit nákladovost kapitálu a finanční 

stabilitu podniku 

 vysvětlit sociálně-ekonomický přínos 

 zhodnotit udrţitelnost implementovaného záměru 

 

Návrhy a doporučení, které v diplomové práci uvádím, jsou přímo vyuţívány v praxi 

v průběhu realizace projektu. Jako bonus vnímám skutečnost, ţe výsledky diplomové 

práce neskončí jejím odevzdáním, ale jejich účinnost bude sledována ještě několik 

následujících let. 
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2 Teoretická východiska práce 
 

Teoretická východiska práce tvoří základní rámec poznatků, které úzce souvisí 

s hlavním cílem diplomové práce. Hlavní cíl spočívá v implementaci projektu 

výzkumné organizace, který vyuţívá finanční prostředky fondů EU a je zaměřen 

na rozvoj inovativních opatření směřujících ke sladění pracovního a rodinného ţivota.  

Teoretická východiska přibliţují problematiku strukturálních fondů, díky kterým můţe 

být podnikatelský záměr uskutečněn. Vzhledem k tomu, ţe problematika strukturálních 

fondů zahrnuje celkem 17 operačních programů a kaţdý program je dále členěn na 

minimálně 4 prioritní osy, které jsou specifikovány do tzv. oblastí podpory, komplexní 

problematika je více neţ rozsáhlá. Zaměřila jsem se proto na ty oblasti, které se přímo 

týkají implementovaného podnikatelského záměru. Pro přehlednost tento „průřezový 

pohled“, graficky níţe znázorňuji. Jedná se o grafické zvýraznění posloupnosti těch 

částí strukturálních fondů, které jsou pro náš podnikatelský záměr relevantní.  

Následuje díl teorie nezbytný pro úspěšnou implementaci podnikatelského záměru, 

který vyzdvihuje tři nejdůleţitější oblasti: specifikace provedení, časové plánování 

a rozpočet. Poslední teoretická část je zaměřena na péči o lidské zdroje, 

kam problematiku sladění pracovního a rodinného ţivota můţeme zařadit. 

 

 

Obrázek č. 1 "Průřezový pohled" relevantní pro implementovaný záměr; Zdroj: vlastní zpracování 
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2.1 Přiblíţení problematiky strukturálních fondů Evropské unie 

 

Dokumenty operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost uvádí
1
, ţe mezi 

nejvýznamnější společné politiky Evropské unie patří politika hospodářské a sociální 

soudrţnosti a strukturální politiky, které usilují o vyváţený rozvoj evropských regionů 

a odstraňování rozdílů jejich sociální a hospodářské úrovně. 

Nástroji těchto politik jsou strukturální fondy, Fond soudrţnosti, prostředky Evropské 

investiční banky a další finanční nástroje. 

Skupina strukturálních fondů je v období 2007 – 2013 tvořena dvěma fondy, z nichţ 

kaţdý plní svou specifickou roli a je moţné jej vyuţívat na předem vymezeném území: 

 

 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) - podporuje investiční 

(infrastrukturní) projekty 

 Evropský sociální fond (ESF) – podporuje neinvestiční (měkké) projekty 

je určen k realizaci Evropské strategie zaměstnanosti prostřednictvím podpory 

lidských zdrojů, jejich vzdělání, podpory zaměstnatelnosti, zaměstnanosti, 

podnikání a vyrovnáváním příleţitostí v přístupu na trh práce.  

Náš podnikatelský záměr můţe být implementován díky podpoře ESF, proto uvádím 

další informace. 

 

2.1.1 Evropský sociální fond (ESF) 

 

Je nejstarší ze strukturálních fondů EU. Česká republika se podílí na vyuţívání 

prostředků z tohoto fondu od svého vstupu do EU v roce 2004, a to nejdříve 

ve zkráceném programovém období 2004 – 2006 a nyní v právě probíhajícím období 

2007 – 2013. ESF je klíčovým finančním nástrojem pro realizaci Evropské strategie 

zaměstnanosti. Z toho plyne i jeho hlavní poslání: rozvíjet zaměstnanost, sniţovat 

nezaměstnanost a podporovat sociální začleňování osob a rovné příleţitosti 

se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. V centru pozornosti ESF jsou lidé 

a snaha jim pomoci lépe se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu práce.  

                                                           
1
 Evropský sociální fond v ČR: D1_Příručka pro žadatele 1.4, [online] 2010, 15.10.2009 [cit. 2010-01-26]. Dostupný 

z WWW: <http://www.esfcr.cz> 
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Zdroje ESF jsou v České republice ve stávajícím programovém období přidělovány 

prostřednictvím tří operačních programů: 

 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 

 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 

 Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA) 

Obsahy programů jsou v souladu s politikami ESF: 

 Rozvoj a podpora aktivní politiky na trhu práce za účelem sníţení a prevence 

nezaměstnanosti, usnadnění znovuzačlenění dlouhodobě nezaměstnaných na trh 

práce a podpora pracovního začlenění mladých lidí a lidí vracejících se na trh 

práce po určité době. 

 Podpora rovných příleţitostí pro všechny v přístupu na trh práce 

se zvláštním důrazem na ty, kteří jsou ohroţeni sociálním vyloučením. 

 Podpora a zlepšování školení, vzdělávání a poradenství. 

 Podpora kvalifikované, vzdělané a přizpůsobivé pracovní síly, inovací 

a flexibilní organizace práce, rozvoje podnikání a podmínek vytváření nových 

pracovních příleţitostí, zlepšení dovedností a posilování lidského potenciálu 

ve výzkumu, vědě a technologii. 

 Konkrétní oblast podpory na zlepšení přístupu a zvýšení účasti ţen na trhu 

práce, včetně rozvoje jejich pracovní kariéry, přístupu k novým pracovním 

příleţitostem a k podnikání a sníţení vertikální a horizontální segregace na trhu 

práce z hlediska pohlaví.
2
 

Jak je jiţ výše graficky znázorněno, náš podnikatelský záměr je podpořen operačním 

programem Lidské zdroje a zaměstnanost, proto uvádím jeho základní specifikum. 

 

2.1.2 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

 

Řídícím orgánem OPLZZ je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení 

pomoci z ESF. Řídící orgán odpovídá za správné a efektivní řízení programu 

a provádění pomoci z ESF v souladu s předpisy Evropské unie a národní legislativou. 

                                                           
2
 Evropský sociální fond v ČR: D1_Příručka pro žadatele 1.4, [online] 2010, 15.10.2009 [cit. 2010-01-26]. Dostupný 

z WWW: <http://www.esfcr.cz> 
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Je zodpovědný především za řízení, monitorování, hodnocení a kontrolu činností 

v rámci OPLZZ. 

Jak dokumenty příslušného operačního programu uvádí
3
, globálním cílem OPLZZ 

je „Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších 

zemí EU“.  

Globální cíl je dále rozveden do tzv. specifických cílů, které jsou naplňovány 

prostřednictvím jednotlivých prioritních os:  

 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů 

 Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti 

 Posílení integrace osob ohroţených sociálním vyloučením nebo sociálně 

vyloučených 

 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných 

sluţeb 

 Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

a zaměstnanosti 

OPLZZ vymezuje pět prioritních os. Kaţdá osa je pak dále specifikována konkrétními 

oblastmi podpory. V rámci kaţdé prioritní osy jsou vyhlašovány výzvy pro předkládání 

projektů
4
.  

 

2.1.3 Oblast podpory 

 

Náplň podnikatelského záměru spadá do třetí prioritní osy nazvané Sociální integrace 

a rovné příleţitosti, oblast podpory č. 3.4 Rovné příleţitosti ţen a muţů na trhu práce 

a sladění pracovního a rodinného ţivota.  

Hlavním záměrem této oblasti podpory je, jak uvádí Prováděcí dokument OPLZZ
5
, 

odstraňování nerovností mezi ţenami a muţi, s důrazem na skupinu ţen, kterým 

je vhodné vytvářet podmínky pro umoţnění sladění pracovního a rodinného ţivota tak, 

aby mohly být zapojeny na trhu práce a věnovat se zároveň plnohodnotnému rodinnému 

                                                           
3
 Evropský sociální fond v ČR: D1_Příručka pro žadatele 1.4, [online] 2010, 15.10.2009 [cit. 2010-01-26]. Dostupný 

z WWW: <http://www.esfcr.cz> 
4
 Evropský sociální fond v ČR: D1_Příručka pro žadatele 1.4, [online] 2010, 15.10.2009 [cit. 2010-01-26]. Dostupný 

z WWW: <http://www.esfcr.cz> 
5
 Evropský sociální fond v ČR: Prováděcí dokument OPLZZ 1.4, [online] 2010, 15.10.2009 [cit. 2010-01-29]. 

Dostupný z WWW: <http://www.esfcr.cz> 
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ţivotu, případně aby se po době péče o děti mohly snadno vrátit na trh práce. Oblast 

podpory je rovněţ zaměřena na podporu muţů, kteří jsou v obdobné situaci jako ţeny 

(např. muţi s malými dětmi, muţi po rodičovské dovolené, muţi po ukončení péče 

o závislého člena). 

Globálním cílem této oblasti podpory je prosazování cílených opatření pro plnění 

principu rovných příleţitostí ţen a muţů na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad 

rodinného a pracovního ţivota. 

Kaţdá oblast podpory vymezuje i skupinu jednotlivců, na které mají být aktivity 

zaměřeny. Zde se jedná o tuto cílovou skupinu jednotlivců: 

 zaměstnanci/kyně 

 zájemci/kyně o zaměstnání 

 uchazeči/ky o zaměstnání 

 ţeny ohroţené na trhu práce (tj. ţeny dlouhodobě nezaměstnané, ţeny ohroţené 

nezaměstnaností, ţeny vracející se po rodičovské dovolené, ţeny s malými 

dětmi, ţeny se základním vzděláním nebo s nízkou úrovní kvalifikace, ţeny 

v předdůchodovém věku, ţeny začínající podnikání a vykonávající samostatnou 

výdělečnou činnost) 

 muţi v obdobné situaci jako ţeny s malými dětmi 

 rodiče s dětmi 

 rodiče samoţivitelé/samoţivitelky 

 potenciální/budoucí rodiče – lidé, kteří kriticky analyzují, konkrétní podmínky 

slaďování při rozhodování o zaloţení rodiny, počtu a době narozených dětí 

 osoby pečující o závislé členy rodiny 

Vybrané podporované činnosti v rámci grantových projektů: 

 zpřístupnění nabídky vzdělávacích a rekvalifikačních programů 

 podpora přístupu ţen k získání klíčových dovedností na trhu práce 

 zavádění flexibilních forem organizace práce a jejich ověřování v praxi 

 doprovodná opatření vedoucí k podpoře rovných příleţitostí ţen a muţů na trhu 

práce 

 rozvoj vzdělávání a motivace zaměstnavatelů v oblasti rovných příleţitostí ţen 

a muţů a slaďování pracovního a rodinného ţivota 
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 vzdělávání rodičů v oblasti zaměstnaneckých práv týkajících se slučitelnosti 

zaměstnání a rodiny a v oblasti rodičovských (zejména otcovských) kompetencí 

 vzdělávání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené zaměřené na návrat 

do zaměstnání nebo udrţení kontaktu se zaměstnáním 

 podpora a rozvoj sluţeb péče o děti za účelem sladění rodinného a pracovního 

ţivota jejich rodičů 

 rozvoj inovativních programů a opatření směřujících ke sladění pracovního 

a rodinného ţivota 

Maximální délka trvání projektu jsou 3 roky. 

Minimální objem finančních prostředků na projekt je 500 000 Kč. 

Maximální objem finančních prostředků na projekt je 8 000 000 Kč. 

Podpora je poskytována formou nevratné finanční pomoci aţ do výše 100% uznatelných 

nákladů projektu. 

Příjemci grantových projektů: 

 zaměstnavatelé 

 výzkumné a vzdělávací instituce 

 právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství 

 územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi 

zřízené nebo zaloţené organizace a jejich zaměstnanci 

 orgány státní správy a jimi zřizované organizace a příspěvkové organizace státu 

 fyzické i právnické osoby poskytující sluţby péče o děti 

 nestátní neziskové organizace 

 odborné organizace a sociální partneři 

Indikátory a jejich kvantifikace: 

Monitorovací indikátory (ukazatele) patří k nejpřísněji sledovaným momentům 

projektů, poskytují zpětnou vazbu o tom, zda poskytnutá finanční podpora splnila svůj 

účel, tedy ţe projekty dosáhly cílů, které ţadatelé uvedli do ţádosti o finanční podporu. 

Jejich prostřednictvím elektronický informační systém umoţňuje snadno a rychle 

monitorovat průběh realizace jednotlivých projektů a následně výkonnost celého 

operačního programu
6
.  

                                                           
6
 Evropský sociální fond v ČR: Metodika monitorovacích ukazatelů 1.3, [online] 2010, 15.10.2009 [cit. 2010-01-29]. 

Dostupný z WWW: <http://www.esfcr.cz> 
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V rámci OPLZZ jsou sledovány ukazatele čtyř typů. Jejich přehled a kvantifikace 

za celý operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je znázorněna v následující 

tabulce: 

 

Tabulka č. 1 Indikátory a jejich kvantifikace
7
 

Typ 

indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka a vymezení 

Cílová 

hodnota  

Zdroj 

dat 

Vstupy 

Celkový rozpočet na 

oblast 3.4 EUR 63 947 498 OPLZZ 

Celková výše 

proplacených prostředků EUR 63 947 498 MPSV 

Výstupy 

Počet podpořených 

projektů - celkem Počet podpořených projektů 380 MPSV 

Počet podpořených osob - 

celkem Počet osob 19 000 Příjemci 

Počet podpořených 

organizací - celkem Počet organizací 650 Příjemci 

Počet 

nových/inovovaných 

produktů Počet produktů 100 Příjemci 

Výsledky 

Počet úspěšných 

absolventů kurzů - 

celkem 

Počet podpořených osob, které 

získaly kvalifikaci/doklad o 

kvalifikaci 15 000 Příjemci 

Podíl úspěšně 

podpořených osob 

Podíl podpořených osob v 

zaměstnání nebo dalším 

vzdělávání 6 měsíců po ukončení 

podpory 50% 

Hodnotící 

studie 

min. 2x 

za období 

Zlepšení podmínek pro 

slaďování rodinného a 

pracovního ţivota 

Počet podpořených institucí, ve 

kterých byly zavedeny flexibilní 

formy organizace práce 

(sledování 6 měsíců po ukončení 

podpory)  50 

 

Hodnotící 

studie 

Dopady 

Efektivnost podpořených 

projektů 

Vyhodnocení na základě 

evaluačních studií x 

Evaluační 

studie 

 

Příjemci jsou povinni vykazovat a sledovat indikátory typu výstupů a výsledků. Další 

indikátory jsou monitorovány Řídícím orgánem a Zprostředkujícími subjekty. 

Konkrétní indikátory našeho záměru jsou uvedeny v kapitole Vlastní návrhy řešení. 

 

                                                           
7
 Evropský sociální fond v ČR: Prováděcí dokument OPLZZ 1.4, [online] 2010, 15.10.2009 [cit. 2010-01-29]. 

Dostupný z WWW: <http://www.esfcr.cz> 
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2.2 Podnikatelský záměr, implementace – teoretická východiska 

 

Podnikatelský záměr, nazývaný také projekt, je proces plánování a řízení komplexních 

operací. Jde o cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech 

zahájení a ukončení8 za určitých okolností a s definovanými finančními zdroji. 

Podnikatelský záměr se obvykle týká širokého spektra činností, které můţeme dělit 

na investice a neinvestice. Náš podnikatelský záměr je převáţně neinvestičního 

charakteru, jak lze odvodit i od operačního programu, který záměr podporuje. 

Projekt zpravidla vzniká za předpokladu, ţe je třeba ve firmě vykonat něco nového, 

něco, co se ještě neaplikovalo. Aby bylo moţné myšlenku provést nejvhodnějším 

způsobem, je třeba dosáhnout současně tří nezávislých cílů tzv. „trojimperativ“
9
, který 

zahrnuje specifikaci provedení, časový plán a rozpočet - náklady. 

 

 

 
Obrázek č. 2 Grafické znázornění trojimperativu; Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Trojimperativ znázorňuje snahu dosáhnout vytyčeného cíle ve stanoveném termínu 

a v mezích stanoveného rozpočtu, jinými slovy lze říct, ţe je plně v souladu 

s poţadavky EU, které jsou kladeny na úspěšné předkladatele projektů. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 NĚMEC, V.: Projektový management, 1. vydání, Grada Publishing, Praha, 2002. ISBN80-247-0392-0, 182s. 

9
 ROSENAU, M. D.: Řízení projektů, 3. Vydání, Computer Press, 2000. ISBN 978-80-251-1506-0, 344s. 
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2.2.1 Specifikace provedení 

 

Aby byl zajištěn co nejlepší výsledek a průnik všech tří poţadavků byl co největší, 

je nezbytná dobrá příprava a plánování. 

Plánování v sobě zahrnuje všechny tři dimenze jiţ zmíněného trojimperativu tzn. časové 

hledisko, nákladové i způsob provedení. Aby výsledek byl maximální, je nutné 

si ujasnit a naplánovat následující strukturu projektu. Ta se skládá z vyjasnění výchozí 

situace, určení cílové skupiny, vytyčení cílů projektu a navrţení strategie. 

 

 

Obrázek č. 3 Doporučená struktura podnikatelského záměru; Zdroj: vlastní zpracování 
 

 

Podstatou plánování by měla být efektivnost a systematičnost. Zásada efektivnosti 

poţaduje dosaţení maximálních efektů při minimálních nárocích na materiál, energii, 

pracovní síly i peněţní prostředky. 

Systematičnost předpokládá pouţívání jednotného projektového postupu, jednotných 

podkladů, symbolů, ukazatelů, grafů, dat.10 Dodrţení těchto zásad je zvláště důleţité 

při tvorbě projektů s vícečetným týmem a větším počtem partnerů. V případě, ţe není 

stanoven určitý řád, vzájemná komunikace je těţší a moţné chyby vedoucí k neúspěchu 

jsou pravděpodobnější. 

Projekt a jeho plánovaná data slouţí i jako podklad pro monitorování činností při vlastní 

realizaci. Lze očekávat, ţe v průběhu vlastní realizace dojde k určitým změnám, které 

budou vyvolány skutečnými podmínkami a dojde tak k odlišnostem od původního 

plánu. Pro získání dotace, o kterou se projekt uchází je však nezbytné naplnit 

                                                           
10

 NĚMEC, V.: Projektový management, 1. vydání, Grada Publishing, Praha, 2002. ISBN80-247-0392-0, 182s. 
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tzv. indikátory (monitorovací ukazatele), tedy základní parametry, které projekt chce 

dosáhnout. I tento fakt přikládá samotnému plánování velkou důleţitost. 

Je pochopitelné, ţe kaţdá predikce, coţ plánování v určitém smyslu je, s sebou přináší 

rizika. Můţe se jednat o rizika způsobená časovým faktorem, nepředpokládaným 

vývojem událostí, nestabilitou ekonomického vývoje společnosti nebo selháním 

lidského faktoru. Lidský faktor se nesmí podcenit, proto je nezbytné, nejen s členy 

týmu, ale i se zaměstnanci, kterých se projekt týká, diskutovat jiţ v době plánování 

a seznámit je s plánovanými záměry. Jedině takto se lze vyhnout odporu, případnému 

nedorozumění a předejít riziku. Společné plánování předpokládá i objevení 

potenciálních chyb a uvedení plánu do objektivního, splnitelného stavu vycházejícího 

z přímých zkušeností. 

Vhodným nástrojem pro plánování je tzv. hierarchická struktura činností, která projekt 

dělí na menší celky, které na sebe vzájemně navazují. Díky této metodě lze sníţit 

pravděpodobnost opomenutí logického propojení určitých činností. 

 

2.2.2 Časové plánování 

 

Časové plánování představuje jeden ze tří faktorů trojimperativu. Obecně se lze setkat 

se třemi základními metodami časového plánování. 

Nejčastěji jsem se v projektech setkala s modifikací úsečkových či Ganttových 

diagramů, které mohou mít následující formu:  

 

Tabulka č. 2 Nejčastější forma časového plánování v projektech – modifikace úsečkového diagramu 

 

 

Jedná se o grafické znázornění plánovaných činností. Oproti původnímu Ganttovu 

diagramu se v projektech zpravidla neuvádí stupeň dokončení v procentech. 

Další alternativou časového plánování jsou milníky. Jedná se o zaznamenání několika 

klíčových událostí, nazývaných milníky, na kalendářním úsečkovém diagramu. Milníky 
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můţeme definovat jako události, které jsou snadno ověřitelné jinými lidmi nebo které 

musí být před dalším postupem schváleny. Pokud jsou milníky takto definovány, 

nebude jich v projektu tolik, aby se dokončení kaţdé činnosti stalo samo o sobě 

milníkem.
11

 

Třetí alternativou jsou síťové grafy. Existuje mnoho forem síťových grafů. Mezi 

nejznámější patří např. metoda PERT nebo metoda CPM. Metoda CPM umoţňuje 

řešení sloţitých časových následností s cílem dosáhnout maximálního zkrácení 

celkového průběţného času, který je pro realizaci projektu nezbytný.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
13

                

                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 ROSENAU, M. D.: Řízení projektů, 3. Vydání, Computer Press, 2000. ISBN 978-80-251-1506-0, 344s. 
12

 RAIS, K., DOSKOČIL, R.: Operační a systémová analýza I 2. díl. VUT Brno, 2006. ISBN 80-214-3280-2, 108s. 
13

 MARUŠINCOVÁ, B.: Operační a systémová analýza I, Řešení výstavby RD svépomocí pomocí metody CPM, 

2008 
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2.2.3 Rozpočet – náklady 

 

Při plánování rozpočtu je třeba si uvědomit tři úzce související základní roviny. 

První úvaha by měla být zaměřena na současný finanční stav podniku, na momentální 

finanční bonitu a schopnost provést potřebné investice související s realizací projektu. 

Druhá rovina se vztahuje na budoucí předpověď a schopnost dostát slíbeným závazkům. 

Třetí, je rozpočet samotného podnikatelského záměru - nebo-li projektu. Dle vlastních 

zkušeností rozpočet povaţuji za jeden z časového hlediska nejnáročnější úkon, a proto 

doporučuji nenechávat si tuto část plánování na poslední chvíli. Finanční rozpočet 

projektu musí často respektovat nejen interní pravidla podniku, ale i pravidla zadávací 

dokumentace výzvy projektu. Je tedy více neţ pravděpodobné, ţe dojde k upravení 

plánovaných činností či plánované časové dotace právě na základě výsledků finančního 

plánování. Je víc neţ nepříjemné v momentě hotového projektu zjistit, ţe rozpočet 

nerespektuje daná pravidla a celý projekt přepracovávat. 

V rozpočtu projektu je třeba respektovat způsobilé náklady, které mohou být 

financovány z veřejných prostředků a náklady nezpůsobilé. Způsobilé náklady se dále 

dělí na přímé a nepřímé. Přímé náklady jsou prokazované přímo, tj. pomocí účetních 

dokladů. Nepřímé náklady nejsou nebo nemohou být přímo spojené s konkrétní 

aktivitou daného projektu, neprokazují se a jejich výše se odvozuje stanoveným 

procentem od výše přímých nákladů
14

.  

Při sestavování rozpočtu je nutné dodrţovat případné minimální a maximální částky 

finanční podpory určené ve výzvě k podávání ţádostí. Rozpočet projektu musí být 

rozepsán do jednotlivých poloţek, příp. podpoloţek příslušných kapitol tak, aby z něho 

bylo zřejmé, jaké přímé náklady jsou v projektu plánovány. Čím lépe je rozpočet 

zpracován a promyšlen, tím snadnější a méně komplikovanější je vlastní implementace.  

2.2.4 Implementace 

 

Implementaci lze popsat jako postup od prvotní myšlenky aţ k úspěšnému cíli – 

v zásadě spočívá v řízení toho, co Wheelwright a Clark
15

 nazývají „vývojovým 

trychtýřem“. Jedná se tedy o postupný proces sniţování neurčitosti prostřednictvím 

                                                           
14

 Evropský sociální fond v ČR: D1_Příručka pro žadatele 1.4, [online] 2010, 15.10.2009 [cit. 2010-01-26]. 

Dostupný z WWW: <http://www.esfcr.cz> 
15

 WHEELWRIGHT, S., CLARK, K.: Revolutionising Product Development, Free Press: 1992, ISBN 0-02-905515-

6, 364s. 
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série fází řešení problémů, kdy se firma přesunuje od fáze skenování a výběru k fázi 

implementace se současným vyuţíváním trţních a technologických znalostí
16

. Série fází 

řešení problémů je zobrazena na následujícím obrázku: 

 

 

Obrázek č. 4 Model trychtýře – série fází řešení problémů při implementaci; Zdroj: vlastní 

zpracování 

 

 

Řízení a implementace inovačních projektů, kterým náš podnikatelský záměr bezesporu 

je, vyţaduje mnohem více neţ pouhé přidělování zdrojů v rámci stanoveného 

harmonogramu a rozpočtu. Přestoţe metody jako Ganttovy diagramy nebo analýza 

kritické cesty mohou v tomto procesu pomoci, klíčovým prvkem, který inovační 

projekty odlišuje, je dle Tidda nejistota (neurčitost). Je nutné se potýkat 

s neočekávanými a nepředvídatelnými událostmi a postupně projekt přivádět k realizaci. 

Toto vyţaduje vysokou úroveň flexibility a kreativity, zejména pak integrovat znalosti 

z různých odborných disciplín
17

.  

Aby implementace záměru proběhla úspěšně, Hisrich a Peters
18

 doporučují stanovit 

časové momenty, ve kterých bude rozhodnuto či zkontrolováno, zda je dosahováno 

plánovaných cílů. Dle mého názoru lze toto doporučení přirovnat k metodě určení 

milníků, která je výše jiţ zmíněna. 

                                                           
16

 TIDD, J., BESSANT, J., PAVITT, K.: Řízení inovací, Zavádění technologických, tržních a organizačních změn, 

Brno: Computer Press 2004, ISBN 978-80-251-1466-7, 549s. 
17

 TIDD, J., BESSANT, J., PAVITT, K.: Řízení inovací, Zavádění technologických, tržních a organizačních změn, 

Brno: Computer Press 2004, ISBN 978-80-251-1466-7, 549s. 
18 HISRICH, R.,D., PETERS, M., P.:Entrepreneurship: Starting, Developing, and Managing a New Enterprise, 

Boston: BPI Irwin 1989, ISBN 0-256-03543-1, 574s.  
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Hisrich a Peters uvádí příklad, kdy by si měl podnikatel např. vţdy na začátku kaţdého 

měsíce zkontrolovat postup při plnění základních parametrů záměru. Systém by měl být 

jednoduchý, schopný srovnávat minulá období a poskytovat aktuální informace 

ve správný čas. 

Tuto radu povaţuji za cennou pro kaţdý implementovaný projekt. Z dat 

zaznamenávaných dle výše uvedené metody, lze velice dobře čerpat informace 

pro průběţné monitorovací zprávy, které jsou v průběhu implementace projektů 

podpořených z veřejných prostředků EU nutné předkládat.  

 

Implementace z pohledu projektu financovaného z fondů EU 

Implementace projektu financovaného z prostředků OPLZZ musí být průběţně 

dokumentována prostřednictvím tzv. monitorovacích zpráv. Ty jsou předkládány 

v pravidelných termínech. V průběhu implementace rozeznáváme celkem tři typy zpráv.  

První předkládanou zprávou je Zpráva o zahájení realizace projektu, kterou příjemce 

předkládá do 15 dnů třetího měsíce realizace. V této zprávě informuje, jak se projekt 

podařilo rozběhnout.  

Průběţná monitorovací zpráva informuje poskytovatele finanční podpory z OPLZZ 

o průběhu realizace projektu a jeho pokroku a je předkládána 1 x za 6 měsíců do 30 dnů 

od skončení sledovaného období. 

Závěrečná monitorovací zpráva hodnotí úspěšnost celého projektu, informuje 

o splněných aktivitách realizovaných v projektu, dosaţených cílech a je předkládána 

do 2 měsíců od ukončení projektu
19

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Evropský sociální fond v ČR: D10_Pokyny pro vyplnění monitorovacích zpráv o realizaci projektu OPLZZ a jejich 

příloh 1.3, [online] 2010, 15.10.2009 [cit. 2010-01-30]. Dostupný z WWW: <http://www.esfcr.cz> 
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2.3 Péče o lidské zdroje 

 

Podnikatelský záměr se zabývá inovativními opatřeními směřujícími ke sladění 

pracovního a rodinného ţivota. Centrem pozornosti jsou tedy lidské zdroje. ITC-VÚK 

si uvědomuje cennost lidského kapitálu a proto se snaţí o aktivní podporu svých 

zaměstnanců. Vedení společnosti souhlasí s tvrzením autora Pavláka
20

, který říká: 

„Kvalitní, pruţně reagující a výkonný lidský kapitál organizace je výsledkem 

dlouhodobého, cílově orientovaného přístupu a jeho utváření vyţaduje uplatnění 

strategických (dlouhodobých) principů při jeho formování…“. Ztotoţňuje 

se i s tvrzením bývalého prezidenta Citibank, Waltera Wristona
21

: „Ten, kdo přijde 

na to, jak ve svém podniku vyuţít kolektivního talentu lidí, roznese konkurenci 

na kopytech.“ 

Společnost ITC-VÚK prostřednictvím svého záměru přistupuje k personální politice 

proaktivně tzn., ţe s předstihem identifikuje potřeby svých zaměstnanců a svými 

opatřeními je naplňuje. 

Problematika péče o lidské zdroje respektive poskytování sluţeb pracovníkům není 

zcela jednoznačná. Armstrong ve své knize Řízení lidských zdrojů porovnává názory 

zastánců i odpůrců poskytování péče o zaměstnance. Odpůrci argumentují zejména tím, 

ţe tato oblast patří do kompetence státních sluţeb a proto je duplicita zbytečná. 

Dodávají také, ţe pokud se sluţby poskytují, povaţují se za samozřejmost a nejsou 

motivačním faktorem. 

Příznivci poskytování sluţeb zastávají názor, ţe „výměnou za nabídku svých sluţeb 

jsou pracovníci oprávněni dostat něco víc neţ jen plat. Mají právo být povaţováni 

za lidské bytosti, zejména kdyţ si uvědomíme, ţe mnohé z jejich osobních problémů 

vznikají v souvislosti s prací a ţe v souvislosti s prací je také nejlepší je řešit.“ Kromě 

sociálních argumentů pro poskytování péče o lidské zdroje existují i ekonomické 

argumenty. „Růst morálky nebo loajality se nemusí odrazit v souměřitelném či vůbec 

v jakémkoliv růstu produktivity, ale přílišné obavy a strach mohou mít za následek niţší 

efektivnost. Dokonce, i kdyby péče o pracovníky nemohla zvýšit individuální 

produktivitu, můţe minimalizovat její pokles.  

                                                           
20 PAVLÁK, M. Lidské zdroje a fondy EU. Evropský sociální fond jako nástroj spolufinancování projektu v oblasti 

rozvoje lidských zdrojů. 1. vydání. Praha: ASPI, a. s. 2006. ISBN 80-7357-139-0, 128s. 
21

 KIERNAN, M., J. Inovuj, nebo nepřežiješ! Zásady strategického řízení pro 21. století, Praha: Management Press, 

1995, ISBN 80-85943-56-5, 254s. 
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Dalším praktickým argumentem ve prospěch péče o pracovníky je to, ţe orientace 

na tuto péči pomáhá zlepšovat pověst firmy jako dobrého zaměstnavatele a tak pomáhá 

při získávání pracovníků. Péče o pracovníky moţná nebude mít přímý vliv na růst 

produktivity, ale můţe zvýšit oddanost pracovníků a můţe pomoci organizaci v tom, 

aby si udrţela své klíčové pracovníky.“
22

 

Srovnám-li oba póly argumentace, domnívám se, ţe management společnosti ITC-VÚK 

se rozhodl pro správný směr své personální strategie – tedy podporovat péči 

o zaměstnance a neřeší otázku „Proč?“, ale spíše otázku „Jaký druh péče 

o pracovníky?“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
22

 ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada. 2007, ISBN: 978-80-247-

1407-3, 789s. 
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3 Analýza problému a současné situace 

3.1 Základní informace o společnosti 

 

Obchodní firma: Inovační technologické centrum – VÚK, a.s. 

Sídlo:   Panenské Břeţany 50 

Právní forma: akciová společnost 

Identifikační číslo: 46357050 

 

Inovační technologické centrum - VÚK, a.s. (ITC-VÚK) vzniklo v roce 1994. 

Je nástupnickou organizací státního podniku Inovační technologické centrum – VÚK. 

ITC-VÚK je vlastníkem vědeckotechnického parku (VTP) v Panenských Břeţanech, 

kde má i sídlo. VTP vznikl jako jeden z prvních technologických parků v České 

republice. 

VTP je jediným pracovištěm v ČR (mimo VŠ a AV ČR) zabývajícím se výzkumem 

a vývojem výrobků z neţelezných kovů a slitin a to na komerčním základě. 

Součástí VTP je zkušebna evidovaná ve Sdruţení českých zkušeben a laboratoří. 

Zkušebna zahrnuje chemické laboratoře, mechanickou zkušebnu a metalografickou 

laboratoř. Má oprávnění provádět kompletní materiálové rozbory kovových materiálů 

(chemické rozbory, zkoušky mechanických, technologických a únavových vlastností 

a rozbory struktur).  

 

V současné době má ITC-VÚK 22 zaměstnanců. Vzhledem k úspěchům a budoucím 

záměrům uvaţuje věkovou strukturu zaměstnanců omladit a podpořit i rozšíření ţen 

v kolektivu, k čemuţ přispěje i zamýšlená implementace podnikatelského záměru.   

 

ITC-VÚK můţeme řadit mezi výzkumné organizace, které mají pro hospodářskou 

situaci kaţdého státu nezastupitelný význam. Aby bylo moţné porozumět problémům, 

které organizace v oblasti výzkumu a vývoje (VaV) řeší, následuje analýza stavu VaV 

v České republice a v Evropě. 
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3.2 Analýza stavu výzkumu a vývoje v ČR a v Evropě – výchozí stav 

 

Postupným začleňováním České republiky do Evropského výzkumného prostoru 

je patrná stále zvyšující se tendence podpory vývoje a výzkumu (VaV). Investice 

do VaV stoupají i ve většině dalších evropských zemí. Obecně však lze konstatovat, 

ţe nárůst je pomalejší neţ na konci 90. let 20. století. 

3.2.1 Výdaje na VaV v poměru k HDP 

 

Ze statistik OECD
23

 vyplývá, ţe investice do znalostí tvoří základ a východisko inovací 

a technického pokroku. Intenzita VaV (vyjádřená výdaji na VaV v poměru k HDP) 

v roce 2008 se u států OECD statisticky vykazuje 2,3%. U států EU 27 byly výdaje na 

VaV v poměru k HDP stanoveny na 1,8%. ČR se ve výdajích na VaV v roce 2008 řadila 

svými 1,6% před Irsko, Španělsko, Portugalsko, Itálii, Maďarsko, Polsko a Slovenskou 

republiku.  

 

 

Graf č. 2 Výdaje na VaV v poměru k HDP v % v roce 2008
24

 

 

                                                           
23 OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (zkráceně OECD z angl. Organisation for 

Economic Co-operation and Development) je mezivládní organizace 30 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, 

které přijaly principy demokracie a trţní ekonomiky. Zdroj: [online]: Dostupný z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/OECD> 
24

 OECD: Main Science and Technology Indicators (MSTI) [online] 2008/2 edition, [cit. 2010-01-26]. Dostupný 

z WWW: <http://www.oecd.org/dataoecd/9/44/41850733.pdf> 
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V zemích OECD zajišťuje komerční sektor více jak polovinu VaV jak v oblasti 

financování tak i realizace či výkonu. Ukazatele ČR v této oblasti jsou srovnatelné 

s průměrem EU 27. 

 

Tabulka č. 3 Srovnání podílu financování a realizace VaV v roce 2008
25

 

  

Financování v % Realizace v % 

komerční sektor vláda komerční sektor VŠ vláda 

OECD 63,9 28,5 69,1 17,2 11,4 

EU 27 55 34,2 63,1 22,3 13,4 

ČR 54 41,7 63,8 16,9 18,9 

Irsko 59,3 30,1 66,8 26,4 6,8 

Španělsko 47,1 42,5 55,5 27,6 16,7 

Portugalsko 36,3 55,2 51,5 29,9 9,1 

Itálie 40,4 48,3 48,8 30,3 17,2 

Maďarsko 43,9 44,4 50,3 23,3 24,7 

Polsko 33,1 57,5 31,5 31 37 

Slovensko 35,6 53,9 39,6 25 35,4 

 

3.2.2 Lidské zdroje ve VaV 

 

Zatímco výdaje v ČR na VaV jsou téměř srovnatelné s průměrem EU 27, problematika 

lidských zdrojů nevypadá tak pozitivně. 

V zemích OECD roste zaměstnanost lidských zdrojů ve vědě a technice výrazně 

rychleji neţ celková zaměstnanost ve všech zemích, v ročním průměru o 2,5%. 

Důvodem je zejména rostoucí podíl zaměstnávání ţen a rozvoj sektoru sluţeb (přičemţ 

podíl lidských zdrojů ve vědě a technice na zaměstnanosti je dvojnásobný oproti 

zaměstnanosti ve výrobních sektorech)
26

. 

Ačkoliv se dle dat ČSÚ počet výzkumníků v ČR zvyšuje, zatím jeho celková suma 

nedosahuje průměru EU 27 a dle grafického znázornění níţe, se Česká republika 

počtem výzkumníků řadí aţ do druhé poloviny. 

                                                           
25

 OECD: Main Science and Technology Indicators (MSTI) [online] 2008/2 edition, [cit. 2010-01-26]. Dostupný 

z WWW: <http://www.oecd.org/dataoecd/9/44/41850733.pdf> 
26 OECD: OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY: SCOREBOARD 2007, Paříţ 2007, ISBN 978-92-64-

03789-2 

http://www.oecd.org/dataoecd/9/44/41850733.pdf


 

33 

 

Společnost ITC-VÚK si uvědomuje, ţe zabezpečení adekvátní základny lidských zdrojů 

pro činnosti spojené s výzkumem závisí jak na trendech ve vzdělávání tak na situaci 

na pracovním trhu. Tato skutečnost byla jedním z důvodů vzniku podnikatelského 

záměru, který svým dílem pozitivně přispívá ke zlepšení situace na pracovním trhu. 

 

 

Graf č. 3 Počet výzkumníků na tisíc zaměstnanců v roce 2007
27

 

 

Analyzuji-li situaci zaměstnaných ve VaV v České republice, zjišťuji, ţe podíl ţen stále 

stoupá. Ve srovnání s celkovým počtem však, dle níţe uvedené tabulky, ţeny tvořily 

32,5%. Nejvyšší počet zaměstnanců VaV je v podnikatelském sektoru, do kterého ITC-

VÚK spadá. V podnikatelském sektoru je dle níţe uvedených statistik zaměstnáno 51% 

zaměstnanců VaV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 OECD: Main Science and Technology Indicators (MSTI) [online] 2008/2 edition, [cit. 2010-01-26]. Dostupný 

z WWW: <http://www.oecd.org/dataoecd/9/44/41850733.pdf> 
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Tabulka č. 4 Počet zaměstnaných ve výzkumu a vývoji (zaměstnanci VaV) v ČR celkem
28

 

 

 

V případě, ţe chceme vylepšit celkovou bilanci ČR v oblasti lidských zdrojů ve VaV, 

je nezbytné analyzovat i tzv. zásobu lidských zdrojů ve vědě a technologiích, která čítá 

všechny lidské zdroje na trhu práce, jeţ podle mezinárodně uznávané klasifikace splňují 

kvalifikační předpoklady (odpovídající vzdělání) pro zařazení do činností souvisejících 

s vědou a technologií
29

. 

Na základě statistických dat ČSÚ lze konstatovat, ţe zásoba lidských zdrojů 

má zvyšující se tendenci. Z rostoucích čísel úspěšných absolventů lze odvodit, 

ţe současné vzdělávání ke zvyšování počtu potenciálních výzkumníků přispívá, nyní 

je tedy spíše otázka trhu a vytvářených trţních podmínek, zda výzkumníci v oboru 

zůstanou.  

 

 

 

 

                                                           
28

 Český statistický úřad: Statistická ročenka Věda a Technologie, tab. 26[online]. 2010, 01.12.2006 [cit. 2010-01-

28]. Dostupný z WWW: <http:// www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/330035D1AF/$File/10050605.pdf> 
29

 Český statistický úřad: Statistická ročenka Věda a Technologie [online]. 2010, 01.12.2006 [cit. 2010-01-28]. 

Dostupný z WWW: <http:// www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/t/330035D1AE/$File/100506u_II.pdf> 
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Graf č. 4 Absolventi vysokých škol v ČR
30

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5 Absolventi doktorského studia v ČR
31

 

 

 

 

                                                           
30

 Český statistický úřad: Studenti a absolventi vysokých škol ČR [online]. 2010, 04.2.2010 [cit. 2010-02-9]. 

Dostupný z WWW: < http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studenti_a_absolventi_vysokych_skol_v_cr_celkem> 
31

 Český statistický úřad: Studenti a absolventi vysokých škol ČR [online]. 2010, 04.2.2010 [cit. 2010-02-9]. 

Dostupný z WWW: < http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/studenti_a_absolventi_vysokych_skol_v_cr_celkem> 
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3.3 SWOT analýza společnosti 

 

Tabulka č. 5 SWOT analýza společnosti ITC-VÚK 

Silné stránky  Slabé stránky 

- předchozí zkušenosti s implementací projektů - počet ţen v kolektivu zaměstnanců 

- zkušený projektový tým - současná personální problematika 

- dlouholetá historie 

- pracovní nasazení zaměstnanců mnohdy 

vyţaduje časovou flexibilitu zaměstnance, která se 

těţko slučuje se zajištěním péče o děti 

- firemní kultura 

- absence opatření podporující slučitelnost 

pracovního a rodinného ţivota 

- flexibilita a ochota zaměstnavatele 

- úroveň vzdělanosti zaměstnanců zatím nebyla 

systematicky podporována 

- moţnost vytvoření práce na částečný úvazek   

- moţnost plnění dílčích úkolů z domova   

- cenné pracovní úspěchy vyţadované i v 

zahraničí   

Příleţitosti Hrozby 

- získání finančních prostředků na plánovaný 

záměr - pokles zakázek způsobený ekonomickou krizí 

- společnost se nachází v oblasti s vysokým 

potenciálem zásoby LZ ve VaV 

- nedodrţení dotačních pravidel můţe vést k 

odebrání dotace 

- příhodné umístění firmy 

- odchod zaměstnanců z důvodu rodinných 

povinností 

- rozšíření a posílení počtu ţen v pracovním 

kolektivu   

- otevření cesty k posílení a rozvoji tvůrčího 

myšlení zaměstnanců   

- vyuţití moderních technologií i pro práci mimo 

sídla firmy   

- výsledky VaV jsou jedním z nejdůleţitějších 

faktorů pro zajištění konkurenceschopnosti 

ekonomiky   
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3.4 Fondy EU a moţnosti vyuţití výzkumnými organizacemi 

 

Z předcházející analýzy vyplývá, ţe společnost momentálně nejvíce tíţí personální 

problematika, kterou se rozhodla řešit prostřednictvím projektového záměru. Současně 

se však zajímají i o další alternativy, které mohou vyuţít, proto jsem analyzovala 

portfolio moţností, které fondy EU výzkumným organizacím nabízí. 

Jak jiţ vyplývá z teoretické části, operační programy a jejich náplň není určena 

pro všechny subjekty bez omezení. Kaţdý operační program i jednotlivé osy uvádí 

výčet oprávněných příjemců, které ţádosti mohou v rámci daného programu podávat. 

Z tohoto důvodu v úvodu této části upozorňuji, ţe analýzu jsem provedla pro subjekty, 

které do pojmu výzkumné organizace lze zařadit. Jedná se o: Podnikatelské subjekty, 

Drobné podnikatele, Malé a střední podnikatele, Veřejné výzkumné organizace, Veřejné 

vysoké školy, Výzkumné a vzdělávací instituce. Nutné podotknout, ţe ačkoliv 

prováděcí dokumenty jednotlivých operačních programů uvádí plný výčet oprávněných 

příjemců, jednotlivé výzvy mohou výčet zúţit. Další upozornění, které bych chtěla 

zdůraznit: je vţdy nutné vidět i vzájemné hlubší souvislosti, protoţe operační programy 

nemají jednotné názvosloví. Proto se stává, ţe např. OPLZZ veřejné vysoké školy můţe 

povaţovat za výzkumné instituce, oproti tomu OPVK rozlišuje vysoké školy, 

vzdělávací a výzkumné instituce. Níţe provedenou analýzu lze vyuţít jako prvotní 

vodítko pro získání základní orientace o moţných příleţitostech. V analýze jsem 

z důvodu sídla firmy záměrně neuvaţovala OP Praha Adaptabilita, OP Praha 

Konkurenceschopnost, dále Regionální OP, Integrovaný OP a OP Doprava. 
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Tabulka č. 6 Fondy EU a portfolio moţností pro výzkumné organizace
32

 

 

 

Pro zamýšlený záměr společnosti ITC-VÚK je nejvhodnější OP LZZ, 3. Prioritní osa. 

V případě, ţe by se vedení společnosti rozhodlo pro komplexní řešení personální 

politiky společnosti, doporučila bych vyuţít i osu první jmenovaného operačního 

programu. 

V rámci OPVK můţe být zajímavá osa druhá, konkrétně oblast podpory 2.4 Partnerství 

a sítě, která je také zacílena na měkké projekty. Jejím globálním cílem je posílení 

vztahů mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými institucemi a subjekty 

soukromého sektoru a veřejné správy. 

V případě, ţe se management rozhodne spíše pro investiční projekty, pak bych 

doporučovala vyuţít podporu z Operačního programu Podnikání a inovace. 

                                                           
32

 Zdroj: Prováděcí dokumenty jednotlivých operačních programů 
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4 Vlastní návrhy řešení 

4.1 Podstata problému 

 

Podstatu problému popisuji v souladu s doporučenou strukturou podnikatelského 

záměru uvedenou v kapitole „Teoretická východiska práce“. 

Výchozí stav 

Výchozí stav stručně charakterizuje problém, který bude řešen. 

Dosahované úspěchy společnosti ITC-VÚK na českém i zahraničním trhu, nutí 

management nejen uvaţovat, ale cíleně provádět zásadní změny.  

Z výsledků SWOT analýzy společnosti, je patrné, ţe současná personální 

problematika patří ke slabým stránkám a management ji hodlá odstranit 

prostřednictvím rozvoje inovativních opatření. Momentální stav v oblasti personalistiky 

je následující: 

 

Tabulka č. 7 Analýza lidských zdrojů ve společnosti ITC-VÚK 

Lidé ITC-VÚK 

+ - 

- management uvaţuje přijetí nových 

zaměstnanců 

- současný počet zaměstnanců je nestabilní a 

nestíhá řešit slíbené úkoly 

- tým tvoří vědecké kapacity - v týmu převaţují starší vědci 

- pracovní úspěchy v ČR i v zahraničí 

- pracovní nasazení zaměstnanců vyţaduje 

takovou časovou flexibilitu, která se těţko 

slučuje se sladěním pracovního a rodinného 

ţivota 

- ţeny v týmu působí pozitivně na celkové 

týmové výsledky 
- ţeny na mateřské dovolené 

 

Z analýzy je patrné, ţe zejména současné sloţení zaměstnanců je z hlediska počtu 

nedostatečné. Ve VaV jsou zkušení vědci či vědecké kapacity pro úspěch nezbytní. 

Vyšší věk je z tohoto důvodu spíše pozitivem. Na druhé straně je těţší a v některých 

případech aţ nemoţné flexibilně reagovat na nové trendy a poţadavky moderních 

zákazníků, coţ značně sniţuje konkurenceschopnost.  

Na základě zjištění doporučuji nové sloţení zaměstnanců koncipovat do tří stupňů. 

První stupeň – Mentorské jádro se bude skládat ze stávajících zkušených vědců, kteří 

budou působit na mladé, málo zkušené vědce a předávat jim zkušenosti. Druhý stupeň 

personálního sloţení by měl být sloţen z vědců v aktivním věku, se zkušenostmi, 
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kterých je momentálně v ITC-VÚK nedostatek. Třetí stupeň tvoří studenti 

doktorandských studií a absolventi. 

Získat schopné vědce pro doplnění druhého stupně personálního sloţení není 

jednoduché. Vhodnou alternativou můţe být zaměření se na ţeny – vědecké pracovnice, 

které v daném věku většinou řeší i rodinné záleţitosti. Připravení vhodných podmínek 

pro sladění pracovního a rodinného ţivota je tedy vhodným řešením pro upoutání 

nových zaměstnanců. 

Současně jsem informovala o moţnosti získání dotační podpory na tento záměr 

a vypracovala projekt, který byl v únoru 2009 předloţen k hodnocení. Díky úspěšnému 

schválení byla v září 2009 zahájena implementace projektu. V současné době je projekt 

ve fázi realizace.  

 

Cílovou skupinu tvoří všichni zaměstnanci ITC-VÚK. Jsou zde zastoupeni 

zaměstnanci všech věkových kategorií. Ve věku do 25 let je ve společnosti 27 % 

zaměstnanců, největší skupinu tvoří zaměstnanci ve věku do 50 let (41 % z toho pouze 

20% připadá na výzkumné pracovníky), zaměstnanci nad 50 let jsou zastoupeni 32 %. 

Celkem se jedná o 22 zaměstnanců. 

Aby bylo moţné nastavit vhodná inovativní opatření a určit cíle projektu, analyzovala 

jsem potřeby zaměstnanců prostřednictvím dotazníkové metody a dospěla jsem 

k následujícím výsledkům:  

 

Tabulka č. 8 Analýza potřeb zaměstnanců společnosti ITC-VÚK 

Zjištěné potřeby zaměstnanců 

- potřeba rozšířit tým s důrazem na genderovou vyrovnanost 

- potřeba zajištění dílčích úkolů i na částečný pracovní úvazek 

- potřeba rozšířit dovednosti a znalosti v oblastech, které zvyšují 

hodnotu zaměstnanců na pracovním trhu 

- potřeba zajištění péče o děti v areálu společnosti  

- potřeba plnění dílčích úkolů z domova 

 

Výše uvedená zjištění byla podkladem pro vytvoření podnikatelského záměru s těmito 

cíli: 
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Cíle podnikatelského záměru (projektu) 

Na základě předchozích zjištění jsem navrhla tyto cíle projektu: 

Primárním cílem projektu je vytvoření podmínek a opatření ke sladění pracovního 

a rodinného ţivota. 

Sekundárními cíli jsou: 

- Nastavení nových inovativních opatření 

- Zařízení a přizpůsobení prostor pro sluţby péče o děti 

- Realizace sluţeb péče o děti včetně přijetí způsobilých pečovatelek 

- Realizace pracovně vzdělávacích setkání se zaměstnanci 

- Vytvoření Manuálu (Doporučení) pro navazující inovativních opatření 

 

Strategie 

Za dosaţení cílů je převáţně odpovědný nominovaný projektový tým, který je tvořen 

zkušenými zaměstnanci. Nezbytná je však i úzká součinnost s vedením společnosti 

a kontinuální spolupráce se zaměstnanci společnosti. 

Cílů doporučuji dosahovat postupně, chronologicky tak, aby na sebe vzájemně 

navazovaly a doplňovaly se.  

Důleţitým aspektem strategie je zvolení kontrolních milníků, které budou průběţně 

monitorovat dílčí plnění, změny a postupy. 

 

4.2 Návrhy řešení 

 

Implementace podnikatelského záměru podpořená fondy EU musí respektovat řadu 

pravidel, na která v rámci návrhů řešení upozorňuji. 

I touto kapitolou navazuji na doporučení kapitoly „Teoretická východiska práce“ a pro 

úspěšnou implementaci záměru jsem stanovila následující časové momenty, které 

respektují zmíněná pravidla EU a současně chronologicky určují vhodný postup: 
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Tabulka č. 9 Určení časových momentů a jejich termínů 

Název časového momentu 

Termín 

splnění 

1. Zahájení 2. měsíc 

2. Dokončení přípravných prací na prostorách pro děti 4. měsíc 

3. Pracovně vzdělávací setkání 6. měsíc 

4. Sonda spokojenosti 12. měsíc 

5. Expanzivní sdílení – pracovně rodinné diskusní setkání 18. měsíc 

6. Závěrečné vyhodnocení 24. měsíc 

 

 

Důvody zvolení tohoto časového nastavení: Na počátku implementace doporučuji 

časté interně-oficiální kontroly, které zajistí dobré nastavení projektu. Další termíny 

jsou naplánovány tak, aby stanovený časový moment předcházel termínu podávání 

průběţné či závěrečné monitorovací zprávy. 

V následujícím textu doporučuji vlastní náplň určených časových momentů včetně 

náleţitostí, které musí být doloţeny MPSV. 

 

4.2.1 Zahájení 

 

Kaţdý úspěšně vyhodnocený ţadatel uzavírá smlouvu s implementačním orgánem, 

která písemně dokládá finanční příslib ze strany ministerstva za podmínky splnění 

plánovaných cílů projektu ze strany ţadatele. Podpisem smlouvy je oficiálně zahájena 

realizace projektu. 

Vlastní realizaci projektu doporučuji zahájit prvním projektově-realizačním setkáním 

týmu a nastavit specifickou strategii implementace záměru. Doporučuji následující 

postup a nástroje implementace: 
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- Graficky znázornit cíle projektu, kterých bude dosaţeno 

 

Obrázek č. 5 Grafické znázornění cílů projektu; Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Zdůvodnění grafického znázornění cílů: Vytyčení cílů je prvním a nezbytným 

krokem k dosaţení úspěšné implementace. Pokud realizátoři nemají na paměti to, čeho 

mají dosáhnout, je velmi pravděpodobné, ţe cíle nedosáhnou.  

Grafické provedení doporučuji pro jeho přehlednost a pohotovost. 

 

- Zdůraznit monitorovací indikátory projektu 

 

Tabulka č. 10 Tabulka závazných indikátorů 

Kód Název indikátoru Jednotka Cílová 

hodnota 

Datum 

dosaţení 

plánované 

hodnoty 

07.41.00 Počet podpořených osob - 

celkem 

Počet osob 22 31.8.2011 

07.45.00 Počet podpořených 

organizací - celkem 

Počet 1 31.8.2011 

07.46.13 Počet úspěšných absolventů 

kurzů 

Počet 20 31.8.2011 

07.57.00 Počet nových/inovovaných 

produktů - DPV 

Počet 4 31.8.2011 

Hlavní cíl 
záměru: Sladění 

rodinného a 
pracovního 

života

Nastavení nových 
inovativních 

opatření

Zařízení a 
přizpůsobení 

prostor pro služby 
péče o děti

Realizace služeb 
péče o děti

Realizace 
pracovně 

vzdělávacích 
setkání se 

zaměstnanci

Vytvoření 
Manuálu 

(Doporučení) pro 
další návazná 

opatření
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Zdůvodnění: Indikátory patří k nejpřísněji hlídaným výstupům projektu. Pokud by 

nebyly naplněny, příjemce by o dotaci přišel a navíc by mu bylo vyměřeno penále. 

Proto doporučuji monitorovací indikátory zdůraznit jasnou a přehlednou formou. 

Vyvěsit na viditelném místě ať jiţ elektronicky nebo v papírové podobě. Na tomto 

dobře viditelném místě je dobré zveřejnit i ostatní, dále jmenované nástroje 

implementace. 

 

- Vytvořit implementační harmonogram 

Důvody vytvoření implementačního harmonogramu:  

Implementační harmonogram přehledně vyznačuje jednotlivé úkoly, které tvoří 

zamýšlený podnikatelský záměr. Je rozdělen do čtyř kategorií, které jsou barevně 

rozlišeny a představují vlastní realizační úkoly, interní průběţné kontroly, které tým 

ITC-VÚK stanovil, dodrţení a naplnění poţadavků publicity a vyznačení 

monitorovacích zpráv. 

Zahájení implementace vyţaduje dobré nastavení všech potřebných parametrů. 

O implementaci podnikatelského záměru podpořeného zdroji z EU toto tvrzení platí 

dvojnásob. Hned v prvopočátku jsem doporučila vyjasnit nedokonalost 

ve stávajících právních předpisech: právní předpisy na provoz zamýšlené péče o děti 

jsou momentálně v přípravě na MPSV a nebyly zatím schváleny, proto jsem doporučila 

vedení společnosti sjednat si schůzku s místní hygienickou stanicí a ujistit se, ţe 

i z jejich strany bude plánovaný záměr chápán jako sluţba „hlídání dětí“ poskytována 

pouze na základě občansko-právních vztahů bez provozování ţivnosti a proto nebude 

podléhat všem přísným hygienickým předpisům. Díky vyjasnění této podstatné 

záleţitosti předejdeme případným nedorozuměním, které by na vlastní implementaci 

mohly mít negativní vliv. 
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Tabulka č. 11 Implementační harmonogram 

 

Legenda: 

  realizační úkoly 

  interní průběţné kontroly 

  Publicita 

  monitorovací zprávy 

 

 

 

 

 

Počet měsíců v projektu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Vymezení úkolu 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 x

Vytvoření pracovně-právního vztahu se členy týmu X

Vyjasnit poţadavky místní Hygieny na miniškolku X

Specifikace kritérií a vlastní výběr pečovatelek X X

Výběr dodavatele na drobné stavební práce X

Zveřejnění  t iskové zprávy na webových stránkách 

příjemce www.itc-vuk.cz X

Zveřejnění projektu na www.esf.cz X

Kontrola 1. časového momentu X

Vytvoření a podání zprávy o zahájení projektu X

Uzavření pracovně.právního vztahu s 

pečovatelkami X

Úpravy venkovních prostor a realizace hřiště pro 

děti X X X

Úpravy vnitřních prostor pro děti X X X

Pořízení vybavení prostor pro děti X X

Označení pořízených věcí dle pravidel publicity X X

Kontrola 2. časového momentu X

Příprava pracovně vzdělávacího setkání X

Zahájení provozu péče o děti X

Realizace pracovně vzdělávacího setkání - prez. l. a 

test X

Výroba propagačních předmětů X X X

Kontrola 3. časového momentu X

Vyhodnocení a zpracování výsledků diskuzního 

setkání - výsledky testů zveřejnit X

Podání 1. monitorovací zprávy X

Provoz péče o děti X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Vytvoření náplně pracovních pozic na částečný 

úvazek X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Podpora Broad Band X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Tvorba Doporučení (Manuálu) dalších inovativních 

opatření X X X X X X X X X X X X X X X X X

Sonda spokojenosti I X

Kontrola 4. časového momentu X

Podání 2. monitorovací zprávy X

Příprava a realizace expanzivního sdílení - prezenční 

listina X X X X

Kontrola 5. časového momentu X

Podání 3. monitorovací zprávy X

Vyhodnocení celkového projektu X X

Sonda spokojenosti II X

Zveřejnění  2. t iskové zprávy na webových 

stránkách příjemce www.itc-vuk.cz X X

Kontrola 6. časového momentu X

Zveřejnění výsledků projektu na www.esf.cz X

Vytvoření a podání závěrečné monitorovací zprávy X X
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- Nastavit systém sledování výsledků 

Výsledky doporučuji sledovat nejen z pohledu náplně implementace – tedy z pohledu 

naplnění vytyčených časových momentů, ale vzhledem k získané podpoře 

ze strukturálních fondů, je nezbytné důsledně dodrţovat průběţné podávání zpráv, které 

dosaţené fáze implementace podrobně popisují a dále vyţadují další náleţitosti. Proto 

doporučuji přehledně náleţitosti průběţných zpráv zpracovat tak, aby si byl 

příjemce jist, ţe na nic nezapomněl. Takto lze jednoduše sledovat stav plnění cílů, 

zpracování Zprávy o zahájení projektu, jednotlivých monitorovacích zpráv i ţádostí o 

platbu. Poslední tabulka slučuje konkrétní výsledky implementace i povinnosti 

příjemce. 

 

Tabulka č. 12 Zpráva o zahájení projektu a sledování náleţitostí a termínu 

 

 

Tabulka č. 13 Monitorovací zprávy a sledování náleţitostí a termínů 
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Tabulka č. 14 Ţádost o platbu a sledování náleţitostí a termínů 

 

 

Tabulka č. 15 Celkové sledování výsledků 

 

 

4.2.2 Práce na prostorách pro sluţbu hlídání dětí 

 

Další doporučení se týká výběru dodavatele na drobné stavební práce: jedná 

se o dodávku do 200 000 Kč. V tomto případě zadavatel nemusí provádět výběrové 

řízení, ale musí postupovat v souladu s principy transparentnosti, rovného zacházení 

a nediskriminace, při pořizování zboţí a sluţeb musí postupovat hospodárně, efektivně 

a účelně. 

Dostačující je výzva k předloţení nabídky jednomu vhodnému dodavateli k podání 

cenové nabídky (s vymezením poţadovaného plnění a případně dalšími podmínkami 
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termín doručení na MPSV 30.3.2010 0

termín doručení na MPSV 30.9.2010 0

termín doručení na MPSV 30.3.2011 0

závěrečná zpráva 30.9.2011 0

Celkové sledování výsledků Termín

Zahájení 2.měsíc

Odevzdání Zprávy o zahájení projektu 15.11.2009

Dokončení přípravných prací na prostorách pro děti 4.měsíc

Pracovně vzdělávací setkání 6.měsíc

Odevzdání Monitorovací zprávy 30.3.2010

Odevzdání Ţádosti o platbu 30.3.2010

Sonda spokojenosti 12.měsíc

Odevzdání Monitorovací zprávy 30.9.2010

Odevzdání Ţádosti o platbu 30.9.2010

Expanzivní sdílení – pracovně rodinné diskusní setkání 18.měsíc

Odevzdání Monitorovací zprávy 30.3.2011

Odevzdání Ţádosti o platbu 30.3.2011

Závěrečné vyhodnocení 24.měsíc

Odevzdání Monitorovací zprávy 30.9.2011

Odevzdání Ţádosti o platbu 30.9.2011
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plnění). Lze také zvolit objednávku, která je vhodnému dodavateli zaslána 

doporučeným dopisem, elektronicky nebo osobně proti písemnému potvrzení o převzetí. 

Doloţit je nutné i písemnou smlouvu nebo písemnou objednávku písemně potvrzenou 

dodavatelem
33

. 

 

Úpravy prostor představují drobné stavební práce v budově, která byla dosud vyuţívána 

jen částečně. Nové řešení se týká umývárny, WC, šatny a prostorů pro kočárky. Veškeré 

úpravy jsou naplánovány tak, aby splňovaly vhodná kritéria pro poskytování sluţby 

péče o děti.  

Další venkovní práce jsou spojeny s realizací dětského hřiště. Ty předpokládají menší 

terénní úpravy a navezení zeminy. Následně bude postaveno dětské hřiště, které splňuje 

evropské legislativní předpisy. 

Mezi drobné investice, které jsou v projektu povoleny, patří i pořízení vybavení 

a potřebných předmětů, které pomáhají rozvíjet dětskou individualitu a osobnost. 

Konkrétně se jedná o pomůcky na rozvoj smyslů a představivosti, pomůcky rozvíjející 

pohybové dovednosti, vybavení nezbytným nábytkem, nádobí pro děti, kuchyňská linka 

a lednička, lékárnička, loţní prádlo, hygienické potřeby. 

 

4.2.3 Pracovně vzdělávací setkání, dotazníkové šetření 

 

Pracovně vzdělávacích setkání se účastní všichni zaměstnanci. Jedná se o setkání, 

jejichţ účelem je najít společnou nejvhodnější cestu rozvoje, seznámit zaměstnance 

s projektem, přiblíţit jim fungování strukturálních fondů a s odborným vedením nalézt 

řešení na otázku jak nejlépe sladit pracovní a rodinný ţivot. 

Součástí setkání je test. Cílem testu je volně navázat na šetření, které bylo provedeno 

před vypracováním projektu a jehoţ výsledky jsou znázorněny v tabulce č. 8: Analýza 

potřeb zaměstnanců společnosti ITC-VÚK. V první části testového dotazování byl 

prověřován aktuální postoj zaměstnanců k problematice sladění pracovního a rodinného 

ţivota. 

Výsledky testů znázorňuji graficky: 

 

                                                           
33

 Evropský sociální fond v ČR: D9_Metodický pokyn pro zadávání zakázek OPLZZ 1.3, [online] 2010, 15.10.2009 

[cit. 2010-02-16]. Dostupný z WWW: <http://www.esfcr.cz> 
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Graf č. 6 Grafické znázornění výsledků dotazníkového šetření postoje zaměstnanců 1 

 

 

 

Z výsledků je patrné, ţe největší procento zaměstnanců (45%) se věnuje rodině 

i zaměstnání stejně. 23% zaměstnanců se věnuje práci i rodině, ale spíše dává přednost 

rodině. 18% pracovníků se věnuje práci a rodině, ale spíše dává přednost práci. 9% dává 

přednost práci a 5% dává přednost rodině. Na základě tohoto šetření lze konstatovat, 

ţe 86% zaměstnanců řeší jak sladit práci a zaměstnání. Připočteme-li i skutečnost, 

ţe společnost ITC-VÚK přibírá nové, mladé zaměstnance s důrazem na vyrovnání 

momentální genderové nevyváţenosti, je více neţ pravděpodobné, ţe i noví 

zaměstnanci budou patřit do skupiny, která se snaţí skloubit pracovní i rodinné 

povinnosti. Jednoznačně vyplývá, ţe stávající i noví zaměstnanci rozvoj 

inovativních opatření směřujících ke sladění pracovního a rodinného ţivota 

vyuţijí. 

 

 

 

 

 

 

 

5%
9%

18%

45%

23%

Vypořádání se s pracovními a 
rodinnými závazky

dávám přednost rodině

dávám přednost práci

věnuji se práci a rodině, ale spíše dávám přednost práci

věnuji se rodině a práci zhruba stejně

věnuji se práci a rodině, ale spíše dávám přednost rodině
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Graf č. 7 Grafické znázornění výsledků dotazníkového šetření postoje zaměstnanců 2 

 

 

Graf č. 8 Grafické znázornění výsledků dotazníkového šetření postoje zaměstnanců 3 

 

 

Tyto dva grafy zjišťují názor na podmínky pro sladění pracovního a rodinného ţivota 

ţen a muţů pracujících ve VaV (ITC-VÚK) a většiny ţen a muţů v ČR. Ačkoliv 

se můţe zdát, ţe otázky jsou totoţné, u výsledků tomu tak není. U obou dotazů se však 

zaměstnanci shodují v názoru, ţe podmínky ţen a muţů ve vědě a výzkumu jsou spíše 

stejné s podmínkami většiny ţen a muţů v ČR. 

Výsledky dotazníkového šetření jsem srovnala s výzkumnými akcemi pořádanými 

STEM v rámci projektu „Postavení ţen ve vědě a výzkumu“ spolufinancovaného 

18%

64%

4%
14%

Mají ženy ve VaV stejné podmínky 
pro sladění pracovního a rodinného 

života jako většina žen v ČR?

určitě ano spíše ano určitě ne spíše ne

23%

54%

9% 14%

Mají muži ve VaV stejné podmínky 
pro sladění pracovního a rodinného 

života jako většina mužů v ČR?

určitě ano spíše ano určitě ne spíše ne



 

51 

 

Evropským Sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
34

. I zde převládá 

názor, ţe sladit pracovní a rodinný ţivot je pro ţeny ve vědě a výzkumu (muţi 

ve výzkumu nebyli součástí zkoumaného vzorku) stejně obtíţné, jako pro ostatní 

zaměstnané ţeny. Tento názor můţe pramenit z příhodných podmínek na pracovištích 

VaV nebo se uvádí i tato alternativa: „Zkušenosti ze sociologických výzkumů ukazují, 

ţe vzdělanější lidé mají větší schopnost efektivně hospodařit se svými zdroji. Lze 

se domnívat, ţe tato větší dovednost efektivně nakládat se zdroji, v našem případě 

především s disponibilním časem, se projevuje i při harmonizaci práce a rodiny 

pracovně exponovaných ţen. Souvisí s tím také „umění“ mobilizovat rodinné zázemí 

a více vyuţívat zdroje, které jsou v rodině k dispozici“
35

.  

Moţná i tento důvod vysvětluje převahu záporných odpovědí zaměstnanců při druhé 

části testových otázek, jejichţ cílem bylo zjistit zájem zaměstnanců o případné další 

aktivity na podporu pracovně-rodinných aktivit. Součástí bylo zjistit i názor na 

plánování času, které zaměstnavatel chápe jako stěţejní při slaďování pracovních 

i rodinných povinností. Na dotaz: „Zda by uvítali společné firemně-rodinné aktivity?“ 

50% zaměstnanců prosazuje názor „spíše ne“, 17% „určitě ne“ a ţádný ze zaměstnanců 

nevyslovil „určitě ano“.  

 

 

Graf č. 9 Grafické znázornění výsledků dotazníkového šetření „zvyky, očekávání“ 1 

                                                           
34

 Sladění rodinného a profesního života žen působících ve vědě a výzkumu [online] 2010, [cit. 2010-03-02]. 

Dostupný z WWW: <http://www.stem.cz/pages/ucast-v-projektech/rodina_a_profesni_zivot.pdf> 
35

 Sladění rodinného a profesního života žen působících ve vědě a výzkumu [online] 2010, [cit. 2010-03-02]. 

Dostupný z WWW: <http://www.stem.cz/pages/ucast-v-projektech/rodina_a_profesni_zivot.pdf> 

0%

33%

17%

50%

Uvítali byste společné firemně-

rodinné aktivity

určitě ano spíše ano určitě ne spíše ne
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Na druhou stranu na dotaz: „Stanovujete si seznam priorit pro Vaše pracovní 

záleţitosti?“ odpovědělo 75% zaměstnanců kladně. Tento výsledek můţe přispívat 

k tvrzení uvedené výše – „Vzdělanější lidé mají větší schopnost efektivně hospodařit 

se svými zdroji, konkrétně s časem.“ Z rozhovorů se zaměstnanci je patrné, ţe seznam 

priorit je vnímán jako jeden z nástrojů jak si plánovat čas. 

 

 

Graf č. 10 Grafické znázornění výsledků dotazníkového šetření „zvyky, očekávání“ 2 

  

Následoval dotaz: „Dokáţete dobře vyuţívat výhod technických prostředků (PC, 

internet, e-mail…)“. Tato otázka souvisí s dotazem předchozím. Zaměstnavatel uvaţuje 

o navazujících inovativních opatření pro zlepšení pracovních podmínek a rozhoduje se 

pořídit softwarovou aplikaci, která by podpořila efektivitu práce zaměstnanců 

respektive plánování jejich času. Aby však zmíněná zamýšlená inovace splnila svůj účel 

a byla prospěšná, je třeba, aby zaměstnanci ovládali práci s počítačem, internetem, 

elektronickou poštou. Ačkoliv se tyto schopnosti v dnešní době jeví jako samozřejmostí, 

z grafického vyjádření níţe, je patrné, ţe 8% zaměstnanců hodnotí své znalosti v této 

oblasti jako spíše nedostatečné. Přičteme-li fakt, ţe testy nebyly anonymní, tudíţ 

vypovídací schopnost je spíše orientační a v mnohých případech můţe být lepší neţ 

je skutečnost, bude třeba v případě pořízení aplikace tuto část zaměstnanců doškolit. 

Potěšující je však skutečnost, ţe převáţná většina stávajících zaměstnanců (92%) 

odpovídá na poloţenou otázku kladně. 

17%

75%

8% 0% 0%

Stanovujete si seznam priorit pro 

Vaše pracovní záleţitosti?

ano, pravidelně ano, občas

zřídka ne, povaţuji to za ztrátu času

uvaţuje, ţe by to pomohlo
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Graf č. 11 Grafické znázornění výsledků dotazníkového šetření „zvyky, očekávání“ 3 

 

 

Z provedeného průzkumu mezi zaměstnanci je patrné, ţe 86% zaměstnanců 

aktuálně řeší slaďování pracovního a rodinného ţivota (ať jiţ s různou mírou 

intenzity), proto implementaci podnikatelského záměru vítá. Víc jak polovina 

zaměstnanců si nemyslí, ţe by v prostředí výzkumné organizace bylo sladění rodinného 

a pracovního ţivota těţší neţ v jiném oboru, jsou tedy ochotni podstoupit i určité 

„nepohodlí“, které se v podobě implementace inovativních opatření můţe skrývat. 

Při rozhodování zaměstnavatele, zda do budoucna pořídit softwarovou aplikaci pro 

zefektivnění plánování času zaměstnanců, lze předpokládat, ţe by ji mohlo vyuţívat 

75% zaměstnanců za předpokladu, ţe uvaţuji, ţe by ji pouţívali pouze ti, kteří si čas 

alespoň občas plánují jiţ nyní. Aby tento počet nebyl ohroţen z důvodu neznalosti práce 

s počítačem a společným technickým prostředkům, byla zařazena i otázka, zda 

zaměstnanci tyto schopnosti umí dobře vyuţívat. Výsledkem je 42% odpovědí „určitě 

ano“ a 50% odpovědí „spíše ano“. Celkem je moţné předpokládat, ţe pro 92% 

zaměstnanců by nebyl problém zamýšlenou softwarovou aplikaci pouţívat. 

 

4.2.4 Sonda spokojenosti 

 

Sondou spokojenosti jsem nazvala kontinuální sledování spokojenosti zaměstnanců 

a zaměstnavatele. Jedná se o průběţné monitorování názorů prostřednictvím osobních 

rozhovorů rodičů s manaţerem projektu a pečovatelkami. Součástí je i sledování 

42%

50%

0%

8%

Dokáţete dobře vyuţívat výhod 

technických prostředků (PC, 

internet, e-mail...)

určitě ano spíše ano určitě ne spíše ne
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spokojenosti a názorů kolegů, kteří ještě nejsou rodiči nebo uţ mají dospělé děti. Jedná 

se tedy o získávání zpětné vazby, které bude prováděno v průběhu celé implementace. 

Ačkoliv se jedná o dlouhodobou aktivitu, zařadila jsem ji mezi časové momenty 

do středu trvání implementace, aby byla znovu podpořena aktivita zaměstnanců. 

V rámci tohoto časového momentu také doporučuji naplánovat důslednou oficiálně 

interní kontrolu plnění vytyčených indikátorů projektu. 

 

4.2.5 Expanzivní sdílení  

 

Expanzivní sdílení proběhne prostřednictvím pracovně diskusního setkání ve 

společnosti ITC-VÚK za účelem sdílení zkušeností z implementace záměru. Setkání 

se zúčastní nejen všichni zaměstnanci společnosti, ale i spolupracující kolegové 

z dalších výzkumných společností a moţní adepti na nové zaměstnance ITC-VÚK. 

Budou přizváni i zaměstnavatelé a zaměstnanci dalších společností, aby bylo moţné 

šířit nabyté know-how a motivovat ostatní společnosti k zavedení obdobných opatření. 

Tato událost je vhodná i pro rodiče na mateřské dovolené, aby získali názornou 

představu jak rodinný i pracovní ţivot skloubit. 

Součástí expanzivního sdílení bude i navázání komunikace s médii zvláště 

prostřednictvím tiskové zprávy. 

 

4.2.6 Závěrečné vyhodnocení 

 

Aktivity závěrečného vyhodnocení předpokládají zpracování zpětnovazebních 

dotazníků sledujících spokojenost a očekávání zaměstnanců a zaměstnavatele.  

Promítnutí návrhů do budoucího plánování. Zjištění názorů okolních i konkurenčních 

společností. 

Souhrnný výstup bude zpracován do Doporučení (Manuálu) dalších inovativních 

opatření. 

Samozřejmou činností závěrečného vyhodnocení je zpracování závěrečné zprávy, 

ţádosti o platbu a vytvoření ekonomické bilance projektu. Auditorská zpráva je povinná 

pouze pro projekty, které jsou podpořeny veřejnými prostředky ve výši 3 mil. Kč a více, 

coţ tento projekt nesplňuje, proto audit není součástí závěrečného vyhodnocení.  
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5 Ekonomické zhodnocení, přínos návrhů řešení 
 

Ekonomické zhodnocení a přínos návrhů řešení chápu jako měření výsledků celého 

podniku vzniklých v důsledku implementace podnikatelského záměru.  

Náš podnikatelský záměr je převáţně zaměřen na podporu lidských zdrojů, které jsou 

hlavní hybnou silou pro jakoukoliv činnost vykonávanou v podniku. Ačkoliv se přínos 

bez lidských zdrojů neobejde, většinou jsou to aţ hmotné výsledky jejich práce, které 

jsou schopny empiricky míru přínosu vyjádřit. 

 

5.1 Rozpočet projektu 

 

K pokrytí výdajů implementace podnikatelského záměru jsou třeba finanční zdroje. 

V našem případě jsou způsobilé výdaje 100% financovány ze zdrojů Evropské Unie. 

Jednoznačnou výhodou je způsob financování. Finanční zdroje ve výši 20% 

způsobilých výdajů je příjemci poskytnuto v momentě zahájení projektu. Dalších 20% 

příjemce na svůj účet dostává ve 4 měsíci realizace projektu. Zbývající prostředky jsou 

propláceny půlročně na základě doloţených účetních dokladů. Tento systém minimálně 

zatěţuje disponibilní prostředky společnosti ITC-VÚK a zajišťuje odstranění 

počátečních bariér implementace v podobě nedostatku financí, které se při implementaci 

nového podnikatelského záměru objevují. 

 

Výdaje jsou způsobilé v případě, ţe splňují všechny následující podmínky: 

 Typ výdaje: výdaj musí být vynaloţen na činnosti v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a rady ES, v souladu s Pravidly způsobilých výdajů 

a musí být v souladu s cílem příslušné prioritní osy OPLZZ. 

 Účel výdaje: výdaj musí být nezbytný pro realizaci projektu a musí mít přímou 

vazbu na projekt (tj. musí být vynaloţen na aktivity v souladu s obsahovou 

stránkou a cíli projektu) 

 Datum uskutečnění výdaje: výdaj je způsobilý, pokud vznikl a byl uhrazen 

v časovém rozmezí 1.1.2007 – 31.12.2013 s omezením u grantových projektů, 

kdy se za způsobilé výdaje povaţují výdaje projektu vzniklé po uzavření 
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právního aktu o poskytnutí podpory během období, které je v tomto právním 

aktu definováno. 

 Evidence a prokazování uskutečněného výdaje: výdaj musí skutečně vzniknout, 

být vynaloţen, zaznamenán na bankovních účtech příjemce finanční podpory 

nebo jeho partnerů, být identifikovatelný a kontrolovatelný a musí být 

doloţitelný originály účetních dokladů ve smyslu § 11 zákona o účetnictví 

č.563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. Originály jiných dokladů 

ekvivalentní průkazní hodnoty. 

 Efektivita výdaje: výdaj musí být přiměřený (musí odpovídat cenám v čase 

a místě obvyklým a musí být vynaloţen v souladu s principy hospodárnosti, 

účelnosti, efektivnosti
36

 

 

Níţe uvádím základní strukturu rozpočtu projektu, která pro účely vysvětlení 

ekonomického zhodnocení bude dostačující (plná verze je managementem společnosti 

povaţována za citlivý údaj, z tohoto důvodu ji zde neuvádím).  

V rozpočtu projektu jednoznačně dominují osobní náklady, které tvoří téměř 70% 

přímých způsobilých nákladů. Osobní náklady zahrnují výdaje na zaměstnance ţadatele 

a jeho české projektové partnery, kteří jsou přímo zapojeni do realizace projektu (včetně 

pracovníků zaměstnaných na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení 

práce). Výdaje musí odpovídat nominálním mzdám, eventuálně platům a zákonným 

odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem
37

. 

V rozpočtu následuje kapitola Zařízení a vybavení, ta tvoří 8,24% přímých 

způsobilých výdajů.  

Z prostředků OPLZZ lze v rámci této kapitoly hradit: 

 výdaje spojené s nákupem nového, resp. pouţitého vybavení a zařízení 

 výdaje na nákup drobného hmotného majetku, který je pro realizaci nezbytný, 

s výjimkou poloţek zařazených mezi nepřímé náklady 

 výdaje na nákup výukového materiálu 

 nájem za určitých podmínek 
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 Evropský sociální fond v ČR: D5_Metodika způsobilých výdajů OPLZZ 1.4, [online] 2010, 15.10.2009 [cit. 2010-
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 odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 

Nelze zde hradit výdaje na nákup nábytku, tyto patří do kapitoly kříţového 

financování.
38

 

Vnitřní členění této kapitoly je následující: 

 neodpisovaný hmotný majetek = majetek s pořizovací cenou niţší neţ 

40 000 Kč za poloţku 

 neodpisovaný nehmotný majetek = majetek s pořizovací cenou niţší neţ 

60 000 Kč za poloţku 

 odpisovaný nehmotný majetek = majetek s pořizovací cenou vyšší neţ 

60 000 Kč za poloţku 

 odpisy hmotného a nehmotného majetku 

Zařízení a vybavení, které se v rámci projektu pořizuje, je určeno pro prostory, kde 

je provozována sluţba hlídání dětí. 

 

Druhou největší kapitolou (neuvaţuji-li nepřímé náklady) je Nákup sluţeb (9,3%). 

Výdaje spojené s nákupem sluţeb jsou způsobilé pouze za předpokladu, 

ţe přispívají k dosahování předem stanoveného účelu projektu a musí být pro 

projekt nezbytné. 

 

Drobné stavební úpravy se týkají tří aktivit, které jsou pro realizaci péče sluţeb 

o děti nevyhnutelné. Jedná se o úpravy umývárny a WC pro děti, stavební úpravy 

šatny a prostor pro kočárky. Jednotlivá účetní poloţka majetku nepřesáhne 

40 000Kč, coţ je základní podmínka pro způsobilost těchto výdajů. 

 

Přímá podpora je ta část finančních prostředků, která je přímo určena pro podporu 

cílové skupiny. Podpora cílové skupiny můţe být např. formou úhrady cestovného, 

ubytování či stravného v případě např. výjezdu na školení. V našem případě 

je přímá podpora uplatněna formou příspěvku rodičům na internetové připojení – 

Broad Band – které vyuţívají při práci z domu. 
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Kříţové financování je umoţněno čl. 34, odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 

a představuje de facto výjimku z pravidel pro způsobilost výdajů. Smyslem 

kříţového financování je umoţnit v projektech financovaných z ESF úhradu také 

některých výdajů, které jsou obvykle způsobilými výdaji pouze v rámci pravidel 

financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, za podmínky, ţe tyto 

výdaje jsou nezbytné pro dosaţení cílů realizovaných projektů a mají přímou vazbu 

na tyto projekty. 

Na výdaje spadající do limitu pro kříţové financování je stanoven limit 9% 

z celkové alokace na prioritní osu. 

Výdaje spadající do kříţového financování: 

 výdaje na nákup zařízení a vybavení hmotné povahy s dobou pouţitelnosti 

nad 1 rok a pořizovací cenou nad 40 000 Kč za poloţku 

 výdaje na nábytek bez ohledu na výši pořizovací ceny 

 stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud převýšily 

u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč.
39

 

 

Nepřímé náklady projektu jsou náklady, které nejsou nebo nemohou být přímo 

spojené s konkrétní aktivitou daného projektu. Tyto náklady zahrnují náklady 

spojené s administrací projektu. Dále mezi ně patří také náklady, které souvisí 

s prací s cílovou skupinou, nicméně vznikají v rámci běţných činností organizace 

příjemce či českého partnera, a nelze je proto jednoznačně přiřadit k aktivitám 

projektu. 

V rámci projektu se způsobilé nepřímé náklady vyjadřují v jednotkách procent 

vzhledem k celkovým způsobilým přímým nákladům po odečtení výdajů na kříţové 

financování.
40
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Tabulka č.  16 Rozpočet projektu – základní struktura 

Název nákladu Náklady celkem Z toho investiční % 

Osobní náklady 1 367 400 Kč 0 Kč 69,52 

Pracovní smlouvy 1 044 000 Kč     

Dohody o pracovní činnosti 323 400 Kč     

Zařízení a vybavení 162 050 Kč 0 Kč 8,24 

Nákup sluţeb 183 000 Kč 0 Kč 9,3 

Publikace/školící materiály  20 000 Kč     

Odborné sluţby 108 000 Kč     

Náklady na konference/sluţby 55 000 Kč     

Drobné stavební úpravy 87 000 Kč 0 Kč 4,42 

Přímá podpora 28 000 Kč 0 Kč 1,42 

Kříţové financování 139 500 Kč 0 Kč 7,09 

Odpisovaný hmotný majetek 

(vybavení venkovního hřiště) 75 000 Kč 75 000 Kč   

Neodpisovaný nábytek 64 500 Kč 0 Kč   

Přímé způsobilé náklady celkem 1 966 950 Kč 75 000 Kč 100 

Nepřímé náklady 328 941 Kč     

Celkové způsobilé náklady projektu 2 295 891 Kč 75 000 Kč   

 

Celkové způsobilé náklady projektu včetně DPH a kříţového financování činí 

2 295 891 Kč. Jedná se o částku určenou na aktivity podnikatelského záměru, který trvá 

24 měsíců. 
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5.2 Přínosy návrhů řešení 

 

Návrhy, které jsem v textu výše popsala, jsem seřadila do následující tabulky, která 

kromě návrhů přehledně ukazuje i vlastní přínos. Přínos mohu také nazvat jako primární 

pozitivní dopad očekávaný po úspěšné realizaci konkrétního návrhu. 

 

Tabulka č.  17 Návrhy a přínosy 

Návrhy Přínosy 

Odstranění slabé stránky podniku (personální 

problematika) prostřednictvím rozvoje 

inovativních opatření 

Posílení loajality zaměstnanců a vytvoření 

atraktivního prostředí pro další nové 

zaměstnance 

Zabezpečení a udrţení adekvátní základny 

lidských zdrojů 

Posílení konkurenceschopnosti 

Ustálit a genderově vyváţit počet zaměstnanců  Zvýšení kapacity, kvality odvedené práce a 

sníţení odlivu know-how 

Omladit tým a směřovat zamýšlené inovativní 

opatření do oblasti sladění rodinného a 

pracovního ţivota 

Získání nových vědeckých "kapacit" 

Vyuţít dotační podporu Získání 100% financování uznatelných 

nákladů, odstranění počátečních bariér 

implementace v podobě nedostatku financí 

Vytvoření pracovních pozic i na částečný 

pracovní úvazek a moţnost vykonávat práci z 

domu 

Sníţení provozních nákladů, vyšší flexibilita 

podniku, základ virtuálních týmů 

Realizace pracovně vzdělávacích a diskusních 

seminářů 

Identifikace s prací 

Zajistit péči o děti v areálu společnosti Zvýšení ochoty zaměstnanců pracovat 

přesčas, přilákání ţen do pracovního 

kolektivu 

Návrhy v průběhu realizace implementace Dobře provedená implementace přináší 

dosaţení vytyčených cílů a proplacení plné 

dotace 

 

Převáţná většina přínosů se týká zaměstnanců. Společnost ITC-VÚK si uvědomuje, 

ţe zájem organizace vytvářet pracovníkům lepší podmínky pro jejich práci má dvojí 

efekt:  

 lepší podmínky pro práci se projeví ve zlepšení výkonu,  

 druhotně se zlepšuje vztah mezi ní a zaměstnanci
41

. 

Identifikace s prací znamená, ţe člověk práci přijal jako nedílnou součást svého ţivota. 
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Identifikace s profesí vyjadřuje to, ţe člověk svou profesi povaţuje za součást své 

osobní charakteristiky. 

Identifikace s organizací vyjadřuje ztotoţnění pracovníka s ní. Je charakterizováno 

přijetím cílů organizace. 

ITC-VÚK podporuje propojení identifikace s prací u zaměstnance a identifikace 

s profesí a organizací. Dle odborníků
42

 to vede k tomu, ţe pracovní výkon zaměstnanců 

je dlouhodobě vysoký, pracují hospodárně, jsou odpovědní, tvořiví, aktivní a navzájem 

vstřícní. Jedná se o specifika, která jsou nezbytná nejen při spolupráci v podniku tzv. 

„face to face“, ale i při práci ve virtuálním týmu. Virtuální tým je charakterizován jako 

skupina lidí, kteří spolupracují napříč časem, prostorem a přes hranice jak jednotlivých 

států, tak i jednotlivých organizací prostřednictvím počítačových sítí s vyuţitím ICT. 

Tato forma spolupráce umoţňuje organizacím pracovat se špičkovými experty 

bez ohledu na jejich momentální působení
43

, coţ v dnešní době povaţuji za jeden 

z nejvýznamnějších přínosů pro budoucí formování společnosti ITC-VÚK.  

 

5.3 Ekonomické zhodnocení 

 

Ekonomická efektivnost projektu závisí na tzv. nákladovosti kapitálu uţitého k jeho 

financování. Čím je tato nákladovost niţší, tím bude projekt ekonomicky výhodnější. 

Nákladovost kapitálu závisí na jeho struktuře, tj. podílu vlastního a cizího kapitálu
44

. 

Způsobilé výdaje podnikatelského záměru jsou plně hrazeny cizím kapitálem. 

Zvyšování podílu cizího kapitálu ve zdrojích financování projektu vede, dle slov doc. 

Fotra, ke zlepšování ekonomické efektivnosti. V našem případě, je navíc díky nevratné 

100% dotaci nulová nákladovost kapitálu. Znamená to, ţe se nezvyšuje dluhová 

sluţba (tj. velikost úroků a splátek) a není tak zhoršena ani finanční stabilita 

podniku, která v důsledku zvyšování podílu cizího kapitálu za normálních trţních 

podmínek hrozí. 
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V případě investičního projektu, by bylo vhodné v kapitole „Ekonomické zhodnocení“ 

stanovit tzv. rentabilitu projektu, která se v zemích s trţní ekonomikou nejčastěji 

pouţívá při hodnocení ekonomické výhodnosti podnikatelských projektů.  

Ukazatelé rentability dávají do vzájemného vztahu zisk projektu a vloţené prostředky
45

. 

Vzhledem k tomu, ţe náš podnikatelský záměr negeneruje přímý finanční zisk, nelze 

rentabilitu projektu v původním slova smyslu vyčíslit. Je třeba se zaměřit 

na ekonomické vyjádření zaváděných inovativních opatření a pozitivní sociálně-

ekonomický přínos. 

Existuje jiţ dlouhá historie snah o ekonomické vyjádření inovativních opatření. Joseph 

Schumpeter – představitel Rakouské školy ekonomických myslitelů – ve svém díle 

„Teorie ekonomického rozvoje“ upozorňuje na důleţitost nejen nových produktů, ale 

i samotného inovačního procesu, který můţe zásadním způsobem ovlivnit celkové 

náklady.
46

 Ve své době měl Schumpeter pod pojmem inovační proces na mysli spíše 

výrobu a její způsob, nicméně si dovolím tvrdit, ţe tento jeho výrok lze velice dobře 

aplikovat i v dnešní moderní době na oblasti mimo výrobu. Současná společnost tuto 

problematiku nazývá sociálně-ekonomická kritéria a vedle ekonomických faktorů 

věnují pozornost rovněţ neekonomickým faktorům. 

V souvislosti s problematikou sociálně-ekonomických kritérií mě zaujal článek 

v časopise Politická ekonomie, jehoţ autorem je Luděk Kouba z Provozně-ekonomické 

fakulty MZLU. V článku autor mj. srovnává novodobé sociálně-ekonomické přístupy 

k teorii růstu. Růst zde vysvětluje slovy Douglase Northa, který říká, ţe: „Faktory jako 

inovace, úspory z rozsahu či akumulace kapitálu, nejsou příčinami růstu, ony jsou růst.“ 

Kouba hledá klíčové determinanty dlouhodobého růstu a zmiňuje, ţe vedle 

ekonomických faktorů je třeba věnovat pozornost faktorům neekonomickým. Těmito 

neekonomickými přístupy se zabývá široká skupina alternativních konceptů označována 

jako sociálně-ekonomické přístupy k teorii růstu. Tuto dynamicky se rozvíjející oblast 

ekonomického výzkumu autor hodnotí jako značně neutříděnou, nepřehlednou, 

s nejednotnou terminologií a různým obsahem přiřazovaným jednotlivým pojmům. 

Přesto se snaţí definovat určité třídící kritérium pro klasifikaci sociálně-ekonomických 

přístupů k teorii růstu. Jedná se o přístupy, které společně představují alternativu vůči 
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teoriím růstu ekonomie hlavního proudu, ale naráţí na dosavadní neutříděnou, nízkou 

vyprofilovanost, popř. vzájemné překrývání.  

Závěrem autor konstatuje, ţe sociálně-ekonomické přístupy zaloţené na formálním 

pojetí institucí nabízejí obecnější vysvětlení teorie růstu: „k akumulaci či inovaci 

dochází, jsou-li zavedena určitá pravidla. Zároveň však lidé musí mít schopnost 

těmto pravidlům porozumět a mít vůli je respektovat“
47

. Dle mého názoru, toto platí 

i během implementace našeho podnikatelského záměru. 

Obdobně se vyjadřuje Bedrnová ve své knize Psychologie a sociologie řízení, kde říká, 

ţe dobrý pracovník musí nejen umět pracovat, ale musí také chtít pracovat. 

Významným předpokladem toho, ţe pracovník bude chtít dělat to, co je v projektu 

naplánováno, je jeho motivace a jeho ochota. Autorka dokonce vyslovuje názor, 

ţe v oblasti lidských zdrojů je v posledních letech právě pracovní motivace – snaha, 

úsilí podat maximální výkon – rozhodujícím faktorem prosperity hospodářských 

organizací. Uvádí i ilustrativní vzorec pro pracovní výkon: 

 

  V = f(K*M*P) 

Kde: 

V – výkon v jeho kvantitativních i kvalitativních aspektech 

K – kvalifikace pracovníka 

M – motivace k práci 

P – pracovní podmínky v nejširším slova smyslu
48

 

Aplikuji-li tento vzorec na náš implementovaný podnikatelský záměr, mohu 

konstatovat, ţe: 

K – kvalifikace pracovníků je zvyšována prostřednictvím pracovně vzdělávacích 

seminářů s odborným vedením. 

P – pracovní podmínky jsou zlepšovány prostřednictvím vytváření nových inovativních 

opatření, jako je moţnost vykonávání dílčích pracovních úkolů z domova nebo jiného 

vzdáleného pracoviště za vyuţití moderní techniky, přizpůsobení pracovní doby 

a vyuţití sluţeb péče o děti přímo v areálu pracoviště. 
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M – motivace k práci je podpořena zejména prostřednictvím kreativního klimatu, které 

je díky zlepšeným pracovním podmínkám posíleno a pro výzkumnou práci 

je nepostradatelné. 

 

5.3.1 Udrţitelnost 

 

K hodnocení bezesporu patří i udrţitelnost implementovaného podnikatelského záměru. 

Lze velmi pravděpodobně očekávat, ţe v průběhu projektu dojde k vytvoření nového 

know-how, které získá zaměstnavatel potaţmo jednotliví účastníci - zaměstnanci a které 

pak prostřednictvím šíření zkušeností z projektu bude aplikováno i u dalších 

zaměstnavatelů. Jde o udrţitelnost institucionální, která pokračuje prostřednictvím 

zavedených opatření, díky kterým se předpokládá rozšíření a posílení počtu ţen 

v pracovním týmu ITC-VÚK a to i z geograficky vzdálenějších míst.  

Součástí projektu je sledování spokojenosti rodičů a zaměstnavatele – jde tedy o určité 

měření očekávaných výsledků, které lze na základě zmíněné analýzy aplikovat 

v obdobně strukturovaných organizacích. 

Další udrţitelnost projektu představuje Manuál (Doporučení) dalších inovačních 

opatření, který vychází ze zkušeností zaslouţilých zaměstnanců, odborníků i aktuálních 

zkušeností získaných z projektu. Doporučení bude slouţit nejen jako interní materiál, 

ale i pro šíření nového know-how. 

Realizací projektu se odstraňují určité bariéry a otvírá se tak cesta k posílení a rozvoji 

tvůrčího myšlení zaměstnanců, jejich motivaci a vyššímu pracovnímu nasazení. 

Zmíněné jevy vedou k upevnění pozice zaměstnavatele na trhu a zvýšení jeho 

konkurenceschopnosti. V konečném důsledku i zvýšení obratu. Část tohoto navýšení 

bude pouţita k podpoře sladění pracovního a rodinného ţivota zaměstnanců 

i po skončení finanční podpory z EU. Jde o udrţitelnost finančního charakteru. 

K počátečním nejvyšším výdajům projektu patří vybavení a přizpůsobení vhodných 

prostor pro děti a nalezení dvou pečovatelek. Díky pomoci z EU se předpokládá tyto 

počáteční investice pokrýt a o následné náklady na provoz se po skončení projektu 

podělí rodiče i zaměstnavatel. 
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6 Závěr 
 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala problematikou implementace podnikatelského 

záměru, který představuje rozvoj inovativních opatření směřujících ke sladění 

pracovního a rodinného ţivota v prostředí výzkumné organizace. Výzkumná organizace 

Inovační technologické centrum – VÚK, a.s. vznikla v roce 1994 transformací státního 

podniku Inovační technologické centrum – VÚK. Společnost je vlastníkem 

vědeckotechnického parku, kde se provádí výzkum a vývoj výrobků z neţelezných 

kovů a slitin na komerčním základě. 

 

Stále častější pracovní úspěchy společnosti na českém i zahraničním trhu, management 

nutí cíleně provádět zásadní změny v oblastech, které rozvoj brzdí. Ze SWOT analýzy 

vyplývá, ţe momentální nejpalčivější slabou stránkou ITC-VÚK je personální 

problematika, která je nedostatečná nejen z pohledu počtu zaměstnanců, ale i z pohledu 

genderové vyváţenosti. Vedení společnosti se rozhodlo tuto slabinu řešit.  

 

Na základě tohoto rozhodnutí jsem pro společnost vytvořila detailní návrh postupu 

implementace inovativních opatření, která vytváří podmínky pro zabezpečení adekvátní 

základny lidských zdrojů. Jedná se o komplexní materiál zaměřený na všechny fáze 

implementace respektující problematiku strukturálních fondů, konkrétně operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který daný záměr podporuje.  

Nedílnou součástí diplomové práce je zasvěcení do relevantní problematiky 

strukturálních fondů, analytické přiblíţení výzkumného prostředí, kde je záměr 

implementován a ukázka i dalších dotačních moţností, které mohou výzkumné 

organizace vyuţít.  

Stěţejní částí je návrh postupu reálné implementace podnikatelského záměru, která 

respektuje pravidla strukturálních fondů a aplikuje návrhy tak, ţe je vytvořen inspirující 

materiál i pro další příjemce finančních dotací strukturálních fondů. V rámci 

ekonomického zhodnocení je vysvětlen princip a výhoda dotačního financování, která 

v našem případě zabezpečuje nulovou nákladovost kapitálu a díky které nedochází ani 

ke zhoršení stability podniku.  
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Přínosy návrhů řešení, které diplomová práce postihuje, patří převáţně do oblasti 

sociálně-ekonomických přínosů.  

 

Věřím, ţe prostřednictvím implementace inovativních opatření dojde k vytvoření 

takových pracovních podmínek, které napomohou odstranit stávající slabou stránku 

společnosti a dojde k vytvoření stabilního, vyváţeného a nadšeně pracujícího týmu 

zaměstnanců. Pozitivním způsobem by se toto mělo projevit v posílení 

konkurenceschopnosti výzkumné organizace a v konečném důsledku i v jejím dalším 

růstu. Úkolem této diplomové práce je nejen přispět k úspěšné implementaci 

podnikatelského záměru, ale vytvořit i materiál, který můţe být prospěšný i pro řadu 

dalších příjemců dotací ze strukturálních fondů. 
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