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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou řízení projektů z pohledu financování 

z fondů EU. V první části jsou popsána teoretická východiska projektového řízení a 

jeho specifika pro projekty financované z fondů EU. Ve druhé části je zpracován návrh 

projektu tak, aby vyhovoval poţadavkům na vytvoření projektové ţádosti o financování 

z fondů EU. 

 

Abstract 

This master’s thesis deals with project management from the perspective of financing 

from EU funds. In the first part there is described the theoretical background of project 

management and its specifics for projects financed from EU funds. In the second part 

there is elaborated a proposal of the project in a way that is in compliance with 

requirements for grant application from the EU fund. 
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ÚVOD 

Mezinárodní studentská organizace Board of European Students of Technology (BEST) 

jiţ dlouhá léta přináší studentům moţnost rozvíjet si své znalosti a schopnosti nad 

rámec vzdělání, kterého se jim dostává v rámci studijních oborů na univerzitách. Toto 

doplňkové vzdělání rozšiřuje oblast měkkých dovedností, ale také rozvíjí kreativitu  

a podnikavost studentů v mezinárodním prostředí. BEST funguje na principu 

dobrovolnické práce „studenti studentům“, a tak kaţdý, kdo vyuţívá sluţeb BESTu ve 

svůj prospěch má také moţnost přispět zpět organizaci svojí dobrovolnickou aktivitou. 

Pole působnosti si zde můţe najít kaţdý student sám dle svých schopností a znalostí, 

anebo chuti rozvíjet se v oblastech zcela nových.  

Tato diplomová práce je výsledkem motivace autorky přispět zpět do studentské 

organizace BEST svojí odbornou prací a pomoci tak dále rozvíjet moţnosti 

doplňkového vzdělání pro další studenty. Tato práce zpracovává znalosti v oblasti 

přípravy projektu, který má potenciál pro získání finančních prostředků z grantových 

zdrojů. Terčem zájmu se stal konkrétně fond Evropské unie Mládeţ v akci, který 

nejvíce vyhovuje charakteru vzdělávacích aktivit pořádaných organizací BEST. 

Příprava takových projektů však vyţaduje kvalitní projektový management, a proto se 

tato diplomová práce zabývá tímto tématem. 

Význam projektového řízení v dnešní době značně roste. Česká komora PMI (Project 

management institute) uveřejnila statistiku, která ukazuje, ţe v posledních letech prudce 

narůstá procento neúspěšných projektů, které jsou buďto zrušeny nebo zpoţděny. Jedná 

se o dopad dnešního trţního prostředí, kdy prudce klesají investice do rozvoje talentu 

pracovníků a jejich vzdělání v oblasti projektového managementu. (Mergl, 2013) 

Jelikoţ v lokální skupině studentské organizace BEST Brno naprosto chyběly jakékoliv 

znalosti o přípravě projektů pro získání finančních prostředků z EU, rozhodla se autorka 

napsat tuto diplomovou práci pro své spolupracovníky a budoucí nové členy 

v organizaci BEST Brno, aby měli připravenou cestu po které jít, aţ budou příště 

zpracovávat projekty pro grantové ţádosti.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE A METODY PRÁCE 

Organizace BEST Brno se rozhodla uspořádat mezinárodní konferenci studentů, které 

se bude účastnit více neţ dvě stě mladých lidí z mnoha Evropských států. Tato událost 

představuje velkou výzvu pro BEST Brno, a proto se diplomová práce věnuje právě 

tomuto projektu. Cílem této diplomové práce je zpracovat návrh projektu pro účely 

vytvoření projektové ţádosti o financování z fondů EU. Navíc tato práce přináší přehled 

o dalších praktických aspektech projektového managementu, jako je například analýza  

a řízení rizik. 

Dílčím cílem teoretické části diplomové práce je zpracovat teoretický základ řízení 

projektů a jeho specifika pro projekty financované ze zdrojů EU a charakterizovat 

vhodný grantový program pro účely tohoto projektu, kterým je Mládeţ v akci.  Dílčím 

cílem návrhové části je nad rámec potřeb pro projektovou ţádost rozšířit projek  

o další prvky projektového managementu a zpracovat analýzu rizik projektu, 

organizační strukturu a časový harmonogram projektu. 

Úspěšné řízení studentských neziskových organizací je silně ovlivněno velkou fluktuací 

členů a často tak trpí vysokou ztrátou cenných znalostí a zbytečným vynakládáním 

energie na znovuzískání jiţ dříve nabitých, avšak později ztracených vědomostí. Proto 

dosaţením předchozích zmíněných cílů bude dosaţeno i dalšího dílčího cíle této práce, 

kterým je podpořit management znalostí v organizaci BEST Brno a poskytnout 

materiály o přípravě projektů pro financování z fondů EU jejím členům tak, aby jim 

byly i po ukončení tohoto projektu stále k nápomoci. 

Pro dosaţení stanovených cílů práce bude pouţito několik metod. Zpracování 

teoretického podkladu bude provedeno na základě studia relevantní odborné literatury  

a průzkumu zdrojů informací potřebných pro tuto práci. Bude vyuţito metody analýzy, 

zejména SWOT analýzy a analýzy rizik metodou RIPRAN, následně bude pouţita 

metoda syntézy a dedukce, kdy budou vyvozeny závěry. Návrhová část bude 

vypracována zejména pomocí metod projektového managementu (např. metoda tvorby 

logického rámce projektu, časové plánování metodou Ganttova diagramu). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Projektový management 

I kdyţ se tato diplomová práce zabývá neziskovým projektem, který se uchází  

o finanční podporu z fondů EU, základní rysy projektového managementu, který se 

uplatňuje v ziskovém sektoru, jsou stejné. V této podkapitole se proto věnuji jak 

oblastem, které jsou aplikovatelné na oba sektory, tak i specifikům pro neziskové 

projekty. 

2.1.1 Definice projektu 

V odborné literatuře lze najít více definic projektu, podle profesora Kerznera se jedná  

o určitý sled činností a úloh, které mají: 

- definovaný společný cíl, kterého je pomocí těchto činností dosaţeno, 

- časový rámec, tj. stanovený začátek a konec aktivit, 

- vymezený rozsah zdrojů, které lze čerpat pro pokrytí nákladů na uskutečnění 

všech činností. (SVOZILOVÁ, 2011, s. 21-22) 

Dalšími charakteristickými rysy projektu je také to, ţe se jedná o aktivitu, která je 

realizovaná pouze jedenkrát a je uskutečňována mimo běţnou podnikatelskou rutinu. 

Výsledek projektu musí slouţit po dobu stanovenou zadavatelem, avšak úspěch projektu 

při jeho startu není zřejmý. (FIALA, 2008, s. 10) 

Dalším pohledem na projekt je, ţe se jedná o proces změny z výchozího stavu do stavu 

cílového. K tomuto procesu je zapotřebí provést analýzu současného počátečního stavu, 

definovat cíle a stanovit strategii, jak bude daného cíle dosaţeno. Tato strategie pak 

obsahuje kromě definice záměru a cíle projektu také hlavní milníky, časový a finanční 

rámec. (DOLEŢAL, 2009, s. 60-62) 
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Projekt – jedinečný proces 
změny z počátečního stavu 

na stav cílový 

 

Schéma 1 Projekt jako změna 

Zdroj: DOLEŢAL, 2009, s. 61 

2.1.2 Trojimperativ 

Má-li být projekt úspěšným, je zapotřebí, aby výsledek splňoval poţadované parametry 

provedení, kterých bylo dosaţeno v rámci rozpočtových nákladů, nejpozději v předem 

určeném termínu. Pojem „trojimperativ“ tak znázorňuje, ţe úspěšné řízení projektu 

představuje dodrţení tří prvků projektu – kvalitu provedení, časový plán a rozpočtové 

náklady. 

 

 

 

 

Schéma 2 Podmíněnost parametrů trojimperativu  

Zdroj: ROSENAU, 2007, s. 21 

Jednotlivé prvky trojimperativu jsou vzájemně provázané, a proto například při zvýšení 

rozpočtu lze dosáhnout efektivnějšího vyuţití zdrojů a dokončení projektu v kratší době. 

V průběhu realizací projektů však běţně dochází ke změnám nebo problémům, 

v některých případech zadavatel projektu můţe poţadovat i změnu stanoveného cíle 

projektu. Původně určeného trojimperativu pak lze stěţí dosáhnout, a tak je nutné 
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v návaznosti na změny v projektu změnit také parametry trojimperativu. (ROSENAU, 

2007, s. 19-21) 

2.1.3 Logický rámec projektu 

Uţitečným nástrojem při stanovení cílů projektu je logický rámec, jinak také 

označovaný jako logická rámcová matice. Pro lepší orientaci jsou definovány tři pojmy: 

- vstupy – zdroje a činnosti projektu, 

- výstupy – produkty, sluţby, které jsou výsledky činností projektového týmu, 

- cíl – důvod, proč se realizují výstupy a motivace pro investici do výstupů. 

Důleţitou otázkou je, kdo je vlastníkem – zadavatelem projektu, tedy kdo investuje do 

výstupů a co je jeho cílem. Tato otázka je kladena z pohledu realizátorů projektu. 

ZÁMĚR 
Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informací k 

ověření (způsob 

ověření) 

Nevyplňuje se 

CÍL 
Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informací k 

ověření (způsob 

ověření) 

Předpoklady, za 

jakých Cíl skutečně 

přispěje a bude v 
souladu se Záměrem 

KONKRÉTNÍ 

VÝSTUPY 

Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Zdroje informací k 

ověření (způsob 

ověření) 

Předpoklady, za 

jakých Výstupy 

skutečně povedou k 
Cíli 

KLÍČOVÉ 

ČINNOSTI 

Zdroje (peníze, 

lidé…) 

Časový rámec 

aktivit 

Předpoklady, za 

jakých Klíčové činnosti 

skutečně povedou k 
výstupům 

Zde některé organizace uvádí, co NEBUDE v projektu řešeno 
Případné předběţné 

podmínky 

Tabulka 1 Logický rámec 

Zdroj: DOLEŢAL, 2009, s. 64 
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Logický rámec se čte z nejniţší úrovně, která obsahuje vstupy projektu – klíčové 

činnosti, které zásadně ovlivňují uskutečnění výstupů, bez nichţ by jich nebylo moţné 

dosáhnout. Jde o obecnější náčrt, jak bude výstupů dosaţeno, nikoliv detailní výčet 

jednotlivých činností. 

Konkrétní výstupy vznikají provedením klíčových činností a vyjadřují, co bude 

projektem vyprodukováno, co bude projektovým týmem realizováno a co povede 

k dosaţení cílového stavu projektu. 

Cíl je konkrétní stav, kterého bude dosaţeno realizací projektu. Jedná se o důvod, proč 

se projekt uskuteční. Cíl projektu je jen jeden a je také vyjádřením podnikatelských 

aktivit realizátora projektu. Na této úrovni se prolínají potřeby vlastníka – zadavatele 

projektu a jeho realizátora. 

Na nejvyšší úrovni se nachází záměr projektu. Ten charakterizuje rámcový záměr 

v širším pojetí, jehoţ je projekt součástí a k němuţ směřuje. Neznamená to však, ţe 

realizací pouze jednoho konkrétního projektu bude záměru dosaţeno, ale ţe k jeho 

dosaţení daný projekt zásadním způsobem přispívá. 

Sloupec ukazatele a ověření pak představuje, jak poznáme, ţe jsme záměru, cílů  

a výstupů dosáhli. Vyjadřuje stav, čeho chceme dosáhnout nejpozději ve chvíli uzavření 

projektu a kde získáme informace o skutečném stavu. 

V posledním sloupci se nachází předpoklady vyjadřující, za jakých dalších okolností 

bude v případě provedení klíčových aktivit dosaţeno výstupů. Dále pak za jakého 

předpokladu, případně jaká rizika stojí v cestě, aby výstupy vedly k úspěšnému cíli;  

a poté za jakých předpokladů cíl projektu povede k naplnění záměru. Pro snadnější 

pochopení se podívejme na následující schéma, jakým způsobem se logický rámec 

správně čte. (DOLEŢAL, 2009, s. 64 - 69) 
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ZÁMĚR OOU Způsob ověření  

CÍL OOU Způsob ověření Předpoklady 

KONKRÉTNÍ VÝSTUPY OOU Způsob ověření Předpoklady 

KLÍČOVÉ ČINNOSTI Zdroje Časový rámec Předpoklady 

   Předběžné podmínky 

Schéma 3 Čtení logického rámce 

Zdroj: DOLEŢAL, 2009, s. 67 

2.1.4 Fáze ţivotního cyklu projektu 

Průběh celého projektu lze rozdělit do skupin činností, které spolu souvisí z hlediska 

jeho řízení. Tyto činnosti jsou pak na časové ose znázorněny jako posloupné fáze 

projektu. Toto znázornění napomáhá všem zainteresovaným osobám lépe se orientovat 

a přispívá tak k celkové úspěšnosti projektu. Přechod mezi jednotlivými fázemi je 

zpravidla stanoven dosaţením předem určených dílčích výsledků. Tyto výsledky 

procházejí schvalovacím řízením, při němţ dojde buď ke schválení pokračování 

projektu, nebo můţe dojít k přijetí korekčních opatření plánu, v krajním případě i 

zastavení projektu. (SVOZILOVÁ, 2011, s. 38-39) 
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Během jednotlivých fází projektu dochází také k proměnlivému průběhu čerpání zdrojů. 

Zejména pak čerpání lidských zdrojů má v počátku a závěru projektu daleko menší 

nároky neţ v jeho hlavní fázi. (SVOZILOVÁ, 2011, s. 40) 

 

 

 

 

 

 

Vstupy 

Fáze 

Výstupy 
řízení 

Výstupy 
projektu 

  Myšlenka 

Projektový tým 

Plné zapojení 
zdrojů projektu 

Zahájení Střední fáze 
realizace 

Ukončení 

Vyřazení realizačních 
zdrojů projektu 

Základní 
listina 

Definice 
předmětu Plán 

Postup 

Akceptace 

Schválení 

Předání do užití 

Mezivýstupy dílčích etap Výsledný produkt 

Schéma 4 Typické rozloţení fází ţivotního cyklu projektu  

Zdroj: DOLEŢAL A KOL., 2009, s. 38 

Schéma 5 Typický průběh nasazení lidských zdrojů v průběhu ţivotního 

cyklu projektu  

Zdroj: SVOZILOVÁ, 2011, s. 40 
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2.1.5 SWOT analýza 

Metoda analýzy SWOT poskytuje v předprojektové fázi rozpoznat hrozby a příleţitosti 

projektu. Tato metoda je také nazývána analýzou silných a slabých stránek, její 

předností je však i to, ţe dokáţe jednotlivé aspekty vzájemně provázat a pomocí silných 

stránek se nejen vypořádat se stránkami slabými, ale i eliminovat rizika a rozvíjet 

příleţitosti. 

Při provádění analýzy je zapotřebí stanovit, co je předmětem rozboru. Jedná-li se  

o projekt, pak je analýza řízena například otázkami: 

- Které jsou silné stránky projektu? 

- Které jsou slabé stránky projektu? 

- Které příleţitosti má projekt? 

- Kterým hrozbám bude projekt čelit? 

Silné stránky (S) Příležitosti (O) 

- - 

- - 

- - 

- - 

Slabé stránky (W) Hrozby (T) 

- - 

- - 

- - 

- - 

 

Tabulka 2 SWOT analýza  
Zdroj: LACKO, 2009, s. 92 

Po rozpoznání jednotlivých poloţek analýzy lze přistoupit k vytvářením strategií, jak 

vyuţít závěry SWOT analýzy. Moţnými metodami jsou: 

 SO – pouţití silných stránek pro vyuţití příleţitostí, 

 WO – překonání slabých stránek pomocí vyuţití příleţitostí, 
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 SW – eliminace slabin vyuţitím silných stránek, 

 WT – minimalizace nákladů a zabránění hrozbám. (LACKO, 2009, s. 92) 

2.1.6 Analýza rizik - metoda RIPRAN 

Kaţdý projekt s sebou přináší určitá rizika a tak je důleţité věnovat pozornost i této 

kapitole. Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) se zabývá řízením rizik pomocí čtyř 

následujících kroků: 

1. Identifikace hrozeb a nebezpečí projektu. 

2. Hodnocení rizik projektu. 

3. Reakce a návrhy řešení rizik. 

4. Posouzení celkové rizikovosti projektu. 

Krok 1: Identifikace rizik 

V tomto kroku se sestaví tabulka, která obsahuje výčet moţných rizik projektu. Ptáme 

se na hrozby a na to, co nastane v jejich důsledku – scénář. Postupovat lze i opačně, 

jestliţe identifikujeme neţádoucí stav (scénář) a poté se ptáme, co by bylo jeho příčinou 

(hrozba). Ukázka záhlaví tabulky: 

Č. rizika Hrozba Scénář Komentář 

Tabulka 3 Identifikace rizik 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě lit. LACKO, 2009, s. 79 

Krok 2: Hodnocení rizik  

Nyní se tabulka rozšíří o další poloţky. Odhaduje se pravděpodobnost výskytu, rozsah 

dopadu rizika a také jeho výsledná hodnota. Hodnocení lze provést číselně, pak hodnotu 

rizika vypočítáme jako pravděpodobnost udaná v procentech vynásobená dopadem, 

který je vyčíslen v penězích. Druhou variantou je tyto hodnoty stanovit verbálním 

hodnocením. 
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Vysoká pravděpodobnost - VP nad 33 % 

Střední pravděpodobnost - SP 10 - 33 % 

Nízká pravděpodobnost - NP pod 10 % 

Tabulka 4 Verbální hodnocení pravděpodobnosti 

Zdroj: LACKO, 2009, s. 80 

 

Velký nepříznivý 

dopad na projekt - VD 

Ohrožení cíle projektu, ohrožení koncového 
termínu projektu, možnost překročení celkového 
rozpočtu projektu, škoda více než 20 % z hodnoty 
rozpočtu projektu 

Střední nepříznivý 

dopad na projekt - SD 

Škoda 0,51-19,5 % z hodnoty rozpočtu projektu, 
ohrožení termínu, nákladů, resp. Zdrojů některé 
dílčí činnosti, což bude vyžadovat mimořádné 
akční zásany do plánu. 

Malý nepříznivý dopad 
na projekt - MD 

Škody do 0,5 % z celkového rozpočtu projektu, 
nebo dopady vyžadující určité zásahy do plánu 
projektu. 

Tabulka 5 Verbální hodnoty nepříznivých dopadů na projekt 

Zdroj: LACKO, 2009, s. 80 

 

  VD SD MD 

VP 
vysoká hodnota 

rizika VHR 
vysoká hodnota 

rizika VHR 
střední hodnota 

rizika SHR 

SP 
vysoká hodnota 

rizika VHR 
střední hodnota 

rizika SHR 
nízká hodnota rizika 

NHR 

NP 
střední hodnota 

rizika SHR 
nízká hodnota rizika 

VHR 
nízká hodnota rizika 

NHR 

Tabulka 6 Vazební tabulka přiřazení verbálního hodnocení rizika 

Zdroj: LACKO, 2009, s. 90 

 

Krok 3: Reakce na rizika 

Třetí krok zahrnuje stanovení opatření pro sníţení rizika na akceptovatelnou úroveň. 

Jednotlivé návrhy se mohou specifikovat také pomocí stanovení předpokládaných 

nákladů na sníţení, termínu realizace opatření a zodpovědných osob. Na závěr se také 

odhadne nová hodnota sníţeného rizika. (LACKO, 2009, s. 78-82) 
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Krok 4: Celkové posouzení 

Závěrečným krokem je posouzení celkové rizikovosti projektu, do jaké míry je projekt 

rizikový a zda je doporučena jeho realizace bez dalších zvláštních opatření. (LACKO, 

2009, s. 82) 

2.1.7 Podrobný rozpis prací  

Podrobný rozpis prací (angl. Working Breakdown Structure – WBS) je výsledkem 

rozdělení projektu do jednotlivých úseků a definováním dílčích úkolů. Výstupem je 

hierarchická struktura segmentů projektu, které vedou ke společnému dosaţení 

stanoveného cíle projektu. Na základě podrobného rozpisu prací je dále sestaven časový 

plán projektu, viz následující podkapitola. 

 

 

   

 

 

Schéma 6 Schéma podrobného rozpisu práce  

Zpracováno na základě lit. SVOZILOVÁ, 2011, s. 127 

 

Podrobný rozpis prací také charakterizuje strukturu celého projektu a je podkladem pro 

stanovení rolí v organizačním týmu a určení odpovědností za úkoly. (SVOZILOVÁ, 

2011, s. 123) 
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2.1.8 Časové plánování  

Velmi častou metodou pouţívanou pro časové plánování, kterou doporučuje odborná 

literatura, je Ganttův diagram. Jedná se o schematické grafické zobrazení klíčových 

aktivit projektu v čase – ten můţe být vyznačen v měsících, týdnech, či jiných časových 

jednotkách, které vyhovují charakteru projektu. 

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

Aktivita 1                         

Aktivita 2                         

Aktivita 3                         

Aktivita 4                         

Aktivita 5                         

 

Tabulka 7 Ganttův diagram  

Zdroj: TAUER, ZEMÁNKOVÁ A ŠUBRTOVÁ, 2009, s. 45 

Pro sestavení Ganttova diagramu je zapotřebí identifikovat stěţejní aktivity a znát jejich 

začátek, konec a časovou provázanost. Diagram potom slouţí také jako přehledný 

způsob komunikace mezi zodpovědnými osobami v týmu. (TAUER, ZEMÁNKOVÁ  

A ŠUBRTOVÁ, 2009, s. 44 - 45) 

2.1.9 Plánování zdrojů 

Základními třemi kategoriemi zdrojů pro uskutečnění projektů jsou: 

- finanční prostředky, 

- materiál, sluţby a zázemí, 

- lidské zdroje. (MEDLÍKOVÁ, ŠEDIVÝ, 2009, s. 39) 

Plánování finančních a materiálních zdrojů 

Zdroje, které jsou potřeba pro provedení projektu, je nutné naplánovat. K tomu je 

důleţité provést kvalifikované odhady jejich nákladů. Zdroje se plánují jak 

z kvantitativního hlediska, tak z časového, kdy je zapotřebí je mít k dispozici. Před 

stanovováním kvalifikovaných odhadů je dobré si ujasnit, nakolik přesné chceme 
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kvalifikované odhady provést. Platí, ţe čím přesnější má být odhad, tím více bude 

časově náročné jej provést. 

Metody stanovení kvalifikovaných odhadů se mohou lišit od charakteru projektu. 

Obecně lze doporučit následující kroky: 

- stanovení způsobu, jakým budou odhady prezentovány: zda musí podléhat 

organizačním směrnicím, případně dalším poţadavkům, 

- rozdělení postupu stanovení odhadů na dílčí části, se kterými se dají odhady 

snadněji určit, 

- ověření předpokladů pouţitých při odhadech, zda odpovídají skutečnosti, 

- vypočítání souhrnných součtů pro větší úseky práce pro lepší přehled nad 

celkovými zdroji, 

- zkontrolování a přehodnocení veškerých odhadů, srovnání s jiţ dříve 

realizovaným obdobným projektem, případně získání nezávislého posudku jiné 

kvalifikované osoby.  

Rezervy 

Jak jiţ bylo zmíněno, na začátku projektu nelze s určitostí stanovit, ţe budou jednotlivé 

prvky trojimperativu projektu dodrţeny – tedy ţe bude projekt dokončen v předem 

stanovené kvalitě provedení, v rámci kalkulovaného rozpočtu a v termínu. Lze si však 

určit, které dvě veličiny chceme zafixovat a tu třetí můţeme nechat variabilnější  

a stanovit si pro ni rezervy. Rezervy lze stanovit pro jednotlivé úseky práce, nebo jako 

celkovou rezervu projektu. Výše rezervy závisí na povaze projektu, na předešlých 

zkušenostech s obdobnými projekty a také na kolik optimistické jsou odhady výše 

potřebných zdrojů. (BARKER A COLE, 2009, s. 68-72) 
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Plánování lidských zdrojů  

V souladu s rozpisem prací, od kterého se odvíjí i struktura projektu, jsou definovány 

jednotlivé projektové role, k jejichţ obsazování dochází s ohledem na následující 

skutečnosti: 

- odbornost a úroveň kvalifikace ve vztahu k přiřazeným úkolům, 

- dostupnost v čase s ohledem na harmonogram, 

- náklady na výkon činnosti s ohledem na rozpočet. 

Při procesu obsazování rolí je dále potřeba mít na paměti tyto principy: 

- autorita manaţera projektu – zajišťuje respektování rozhodnutí ostatními členy 

týmu, 

- přiřaditelnost role – jednotlivé úkoly jsou definovány tak, ţe je lze přiřadit 

konkrétní osobě nebo skupině lidí, 

- odpovědnost – je povinnost jednolitých členů týmu efektivně plnit přiřazené 

úkoly, 

- osobní závazek – ze strany člena týmu dojde k vyjádření souhlasu a přijetí 

přiřazeného úkolu. (SVOZILOVÁ, 2011, s. 153-154) 

2.1.10 Financování projektu 

Financování provozu, jakoţto i projektů neziskových organizací je poněkud odlišné od 

komerčních podniků. Rozdílnost spočívá zejména ve zdrojích získávání finančních 

prostředků. Při plánování rozpočtů je mnohem menší pravděpodobnost přesného 

odhadu výše zdrojů, protoţe například u dotací a darů je velmi obtíţná predikce, zda 

budou finance z těchto zdrojů opravdu k dispozici. V rozpočtu je pak uţitečné si 

rozlišit, které zdroje jsou potvrzené a peníze jsou jiţ k dispozici a u kterých zdrojů se 

teprve předpokládá, ţe by mohly být k dispozici. Je tedy potřeba mít na paměti, ţe 

vícezdrojové financování je více neţ ţádoucí. (BARKER A COLE, 2009, s. 85-86) 



25 

 

Fundraising  

Slovo „fundraising“ je původem anglosaský termín vyjadřující „navyšování fondů či 

zdrojů“, jednat se tak můţe o zdroje jak materiální, tak finanční. Fundraising 

v neziskové organizaci je proces, který je nutno řídit a motivovat k němu pracovníky 

organizace. Základním úkolem fundraisingu je zajistit vícezdrojové financování a to jak 

v četnosti zdrojů, tak v jejich poměrném zastoupení, od čehoţ se odvíjí stabilita chodu 

celé organizace nebo projektu. (BARKER A COLE, 2009, s. 65) 

Pomocí fundraisingu lze získávat prostředky skrz: 

- příjmy z prodeje výrobků a sluţeb; 

- dárce z řad obchodních společností a dalších komerčních organizací, 

- individuální dárce a dobrovolníky, 

- veřejné zdroje na úrovni krajů, ministerstev, Evropského společenství, atd., 

- nadace a nadační fondy, 

- případné ostatní subjekty (další neziskové organizace, zahraniční organizace, 

aj.). (BARKER A COLE, 2009, s. 40) 

Aby byl fundraising efektivní je zapotřebí vypracovat jeho plán. Je vhodné nejdříve 

sestavit nákladový rozpočet projektu a zjistit v jaké výši budou potřeba finanční a jiné 

prostředky a následně zpracovat zdrojový rozpočet, tedy návrh jaké zdroje a v jaké výši 

budou náklady pokrývat. (BARKER A COLE, 2009, s. 74) 

2.1.11 Zájmové skupiny projektu 

Klíčovými zájmovými skupinami mohou být: 

- představitelé zákazníka projektu (sponzoři, investoři, uţivatelé projektu, 

zaměstnanci zákazníka a další), 

- představitelé dodavatele projektu (manaţeři a organizační tým, subdodavatelé), 
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- jiné skupiny s vlivem na projekt (úřady, politická lobby, konkurence), 

- veřejnost a sdělovací prostředky. 

Je důleţité tyto skupiny identifikovat a porozumět jejich zájmu a odhadnout rizika, která 

pro projekt představují, aby se předešlo negativnímu dopadu na projekt. (SVOZILOVÁ, 

2011, s. 27-28) 

2.1.12 Komunikace a dokumentace komunikačních toků 

Při řízení projektů je nutné dbát na efektivní komunikaci, coţ vyţaduje vytvoření 

určitých pravidel – komunikačního plánu, který vede k zajištění: 

- spolehlivosti a kvality komunikačního systému projektu, 

- zjednodušení a výkonnosti komunikační sítě,  

- řiditelnosti komunikačních prostředků, 

- přehlednosti informačních zdrojů, 

- vytvoření dobré týmové spolupráce. (SVOZILOVÁ, 2011, s. 187) 

Ke komunikaci se váţou různé druhy dokumentů, které napomáhají orientaci  

a efektivitě při spolupráci jak v projektovém týmu, tak i mezi ostatními členy 

organizace. Jedná se zejména o následující dokumenty: 

- zprávy o stavu projektu – slouţí pro vyšší management, případně externí 

uţivatele projektu a obsahují aktuální pravidelné informace o projektu, v jaké 

fázi se nachází, 

- zprávy o ohroţení průběhu nebo plnění úkolu – slouţí k upozornění na moţné 

problémy a jsou uţitečné také při odstraňování těchto problémů, 



27 

 

- zápisy z jednání projektového týmu, které slouţí jako podklad k následným 

diskuzím a poradám, jsou součástí archivu písemností a obsahují hlavní body  

a závěry ze všech porad, 

- plán projektu, který obsahuje podstatné informace o projektu důleţité pro řízení, 

monitorování a kontrolu, 

- definice předmětu projektu a podrobný rozpis prací projektu – tzv. WBS, které 

tvoří podstatu komunikace a informace o jednotlivých dílech práce. 

(SVOZILOVÁ, 2011, s. 192-193) 

Management projektu sestavuje komunikační plán, který specifikuje kdo, kdy a jaké 

informační prostředky obdrţí. Důleţité body při sestavení a implementaci 

komunikačního plánu jsou: 

- vysvětlení komunikačního plánu na počátku projektu, 

- identifikace příjmových skupin komunikace a jejich rozmístění, 

- určení místa, času a doby trvání prostředků komunikace, 

- příprava materiálů a plán procesu komunikace, 

- kontrola funkčnosti infrastruktury komunikačních kanálů, 

- vyhledání zpětné vazby, zda je komunikace efektivní, 

- vyhodnocování komunikace a hledání příleţitostí pro zlepšení, 

- dokumentace získaných poznatků a pouţití pro budoucí projekty. (IPMA, 2010, 

s. 91) 
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2.2 Projekty podle EU  

Projekty, které se ucházejí o finanční podporu Evropského společenství, mají své 

specifické charakteristiky a poţadavky. Je proto důleţité brát tento fakt při řízení 

takového projektu v úvahu a proto jim je věnována tato kapitola.  

2.2.1 Typy projektů 

Z pohledu EU se rozlišují dva typy projektů:  

- investiční (tvrdé projekty): vyznačují se zejména svým zaměřením na 

pořizování a zhodnocování dlouhodobého majetku, např. výstavba  

a rekonstrukce nemovitostí, nákup pozemků, budování infrastruktury, pořízení 

nových technologií, patentů, strojů, atd., 

- neinvestiční (měkké projekty): se zaměřují na rozvoj lidských zdrojů, podporu 

vzdělávání, zaměstnanosti, sociální integraci a rovné příleţitosti pomocí 

rekvalifikací, celoţivotního vzdělávání, konferencí a jiných specifických forem 

vzdělávání. (TAUER, ZEMÁNKOVÁ A ŠTURBOVÁ, 2009, s. 32) 

2.2.2 Projektový cyklus 

Ţivotní cyklus projektu můţe mít pro kaţdý konkrétní projekt svou specifickou podobu, 

pro projekty, které jsou připravovány k podpoře pro financování ze zdrojů EU, pak lze 

jednotlivé fáze projektového cyklu blíţe specifikovat způsobem uvedeným na 

následujícím schématu. 
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2.2.3 Příprava projektu 

Příprava projektu se liší dle toho, zda se jedná o investiční, nebo neinvestiční projekt. 

Pro účely této diplomové práce se budu věnovat neinvestičnímu projektu. Při jeho 

přípravě je nutné si ujasnit následující body: 

1. Co? Cíle projektu. 

2. Kdo? Realizační tým projektu a jejich pracovní náplň. 

Projektový 
cyklus 

 Strategické cíle 
 Směrnice a zdroje 
 Povinnosti 
 Požadavky 

1 

 Předběžné 
zhodnocení 

 Koncepce projektu 
2 

 Analýza cílové 
skupiny 

 Analýza problému 
 Analýza rizik 
 Logický rámec 

       3 

 Závěrečné 
zprávy 

7 

 Pracovní plány 
 Zadání projektu 
 Formát projektu 

4 

 Řízení spoluúčasti 
 Monitorování 
 Zpracování zpráv 

5 

 Revize účelu 
    6 

 Hodnotící studie 
         8 

Identifikace 
problému 

Schválení záměru 

Plán/posouzení 

Schválení projektu 

Ukončení 

Hodnocení 

Začátek 
implementace 

Schéma 7 Projektový cyklus  
Zdroj: VILAMOVÁ, 2005, s. 61 
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3. Komu? Definice cílové skupiny projektu, její velikosti a přínosů projektu pro ni. 

4. Jak? Určení aktivit projektu, témat a harmonogramu. 

5. Za kolik? Sestavení rozpočtu a finančního plánu. 

6. Proč ne? Analýza rizik a návrh jejich eliminace. 

7. Co pak? Definice zda má projekt pokračování a v jaké podobě. (TAUER, 

ZEMÁNKOVÁ A ŠTURBORÁ, 2009, s. 96-97) 

Jestliţe jsou tyto otázky zodpovězeny, můţe se přistoupit k bliţší specifikaci projektu 

pro projektovou ţádost o finanční podporu ze zdrojů EU. Projektovou ţádostí se 

v kontextu evropských fondů rozumí projekt konkrétně vymezený projektovým 

záměrem, který ţadatel předkládá o poskytnutí finanční podpory. Náleţitosti 

projektových ţádostí jsou specifikovány v rámci kaţdé konkrétní výzvy, obsahují však 

společné charakteristické prvky. Projektová ţádost se pak předkládá jak v písemné, tak 

elektronické podobě a obsahuje následující části: 

- název projektu, 

- umístění projektu, 

- zdůvodnění projektu, 

- popis projektu, 

- zabezpečení projektu, 

- časový postup při realizaci projektu, 

- finanční plán, 

- očekávané efekty z realizace projektu, 

- zajištění implementace projektu do praxe. (VILAMOVÁ, 2005, s. 62) 
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2.3 Fondy EU pro mládeţ 

Tento projekt mezinárodní konference je zaměřený na mladé lidi a je uskutečněný 

neziskovou studentskou organizací, jejíţ snahou je podpora vzdělání pro mládeţ. Proto 

je pozornost této kapitoly věnována programu Mládeţ v akci a jeho nástupnickému 

programu Erasmus pro všechny.  

Mládeţnická strategie EU 

Evropská Unie stanovila dva obecné cíle v oblasti Mládeţe pro roky 2010-2018: 

- poskytovat více a rovnocenné příleţitosti pro mladé lidi ve vzdělání a na trhu 

práce, 

- povzbuzovat mladé lidi k aktivnímu občanství a zapojení ve společnosti. 

Tato strategie navrhuje iniciativy v těchto osmi oblastech: 

- vzdělání a tréninky, 

- zaměstnanost a podnikání, 

- zdraví a prosperita, 

- participace, 

- dobrovolnické aktivity, 

- sociální zařazení, 

- mládeţ a svět,  

- kreativita a kultura. 

Tuto strategii nyní EU implementuje pomocí programu Mládeţ v akci. (EUROPEAN 

COMISSION, 2013) 
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2.3.1 Program Mládeţ v akci  

 V listopadu 2006 byl schválen program Mládeţ v akci, který je platný na období let 

2007-2013.  Jeho cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 13-30 let. Záměrem tohoto 

programu je rozvíjet smysl pro aktivní občanství, solidaritu a toleranci mladých 

Evropanů a také podporovat mobilitu v rámci EU i za hranicemi členských států EU, 

neformální vzdělávání, mezikulturní dialogy a povzbudit začlenění všech mladých lidí 

bez ohledu na jejich vzdělání, společenský nebo kulturní původ. (EUROPEAN 

COMISSION, 2012) 

Program nabízí pět různých akcí na podporu svých cílů: 

1. Mládeţ pro Evropu: snahou této akce je podpořit mezinárodní výměny mládeţe 

pro zvýšení jejich mobility a tolerance, dále také podpořit iniciativy a projekty 

mladých lidí zaměřené na zvýšení jejich účasti v demokratické společnosti. Tato 

akce se dělí na tři podkategorie aktivit: Výměny mládeţe, Iniciativy mládeţe  

a Projekty participativní demokracie.  

2. Evropská dobrovolná sluţba: tato akce usiluje o podporu mladých lidí 

v participaci na dobrovolnických projektech zaměřených na kulturu, děti a mládeţ, 

sport, aj., přičemţ mladí lidé se do projektu mohou zapojit buďto individuálně nebo 

skupinově.  

3. Mládeţ ve světě: podporuje partnerství a výměny mezi mladými lidmi  

a mládeţnickými organizacemi na mezinárodní úrovni jak v rámci členských států 

EU, tak i s ostatními partnerskými zeměmi světa. Podporuje dialog, vzájemnou 

toleranci a mezikulturní povědomí a solidaritu pomocí dvou podkategorií aktivit: 

Spolupráce se sousedními partnerskými zeměmi a Spolupráce s ostatními 

partnerskými zeměmi světa. 

4. Systémy na podporu mládeţe: tento program podporuje mladé pracovníky  

a mládeţnické organizace pro zlepšení kvality jejich aktivit na Evropské úrovni jak 
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pomocí projektů na vzdělávání pracovníků a vytváření sítí mezi nimi, tak pomocí 

projektů zaměřenými na inovaci a kvalitu. 

5. Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeţe: tato akce je zaměřena na 

podporu strukturovaného dialogu mezi mladými lidmi, pracovníky s mládeţí  

a činiteli zodpovědnými za tvorbu mládeţnické politiky, čímţ mohou být 

konference jak na národní, tak mezinárodní úrovni. (ČESKÁ NÁRODNÍ 

AGENTURA MLÁDEŢ, 2013) 

2.3.2  Program Erasmus pro všechny  

Z pohledu dalšího vyuţití příkladu tohoto projektu pro organizaci BEST Brno je tato 

podkapitola věnována i nástupnickému programu Erasmus pro všechny, který bude 

následovat v letech 2014-2020. Současná (duben 2013) podoba programu, tak jak byla 

navrţena Evropskou komisí v listopadu 2011, má zastupovat sedm doposud existujících 

programů v jednom (jedná se o programy Celoţivotního učení, Mládeţ v akci a pět 

mezinárodních programů - Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program 

spolupráce s industrializovanými zeměmi). Program má mít tři základní pilíře. 

Struktura programu 

1. Vzdělání a tréninky 

2. Mládeţ 

3. Sport (PERMANENT REPRESENTATIVES COMMITTEE, 2012) 

V současné době je však vyvíjen tlak na zachování původních názvů jednotlivých částí 

programu, o čemţ se v současné době vyjednává. Ke schválení finální podoby tohoto 

programu se předpokládá, ţe dojde během léta 2013. (RADA EVROPSKÉ UNIE, 

2013) 
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3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 

3.1 Charakteristika organizace BEST 

Board of European Students of Technology (BEST) je nezisková, nevládní studentská 

organizace, která je tvořena sítí lokálních skupin BEST (Local BEST Group – LBG) 

působících v rámci technických univerzit po celé Evropě. Organizace BEST byla 

zaloţena v roce 1989 ve Francii a od té doby se stále rozrůstá. K 26. 4. 2013 má BEST 

95 lokálních skupin v 33 Evropských státech. Pro jednodušší orientaci se dále pro 

označení BESTu jako celoevropské organizace pouţívá „mezinárodní BEST“ nebo jen 

BEST a pro lokální skupinu působící na Vysokém učení technickém v Brně „BEST 

Brno“. 

BEST poskytuje studentům technických univerzit doplňkové vzdělání, kariérní podporu 

a rozšiřuje mezinárodní obzory mladých lidí po celé Evropě, aby dokázali lépe 

porozumět kulturní rozmanitosti a byli schopni dobře spolupracovat v mezinárodním 

prostředí. BEST vytváří pro studenty příleţitost setkávat se navzájem napříč Evropou na 

akademických i neformálních událostech. (BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF 

TECHNOLOGY, 2013) 

3.1.1 BEST Brno 

Lokální skupina BEST Brno působí od roku 2005 pro studenty Vysokého učení 

Technického v Brně. Od této doby pořádá kaţdoročně mezinárodní akademické kurzy, 

inţenýrské soutěţe a mnoho dalších akcí pro studenty; ti se mohou zapojit buď jako 

účastníci nebo se mohou stát členy BESTu Brno a zlepšovat své měkké dovednosti 

organizováním těchto událostí. K 1. 4. 2013 má BEST Brno přes třicet aktivních členů 

z řad studentů VUT v Brně a tento počet se snaţí neustále rozšiřovat. (BEST BRNO, 

2013) 
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3.2 Projekty BESTu Brno 

BEST Brno stejně tak jako ostatní lokální skupiny pořádá pravidelně mnoho akcí pro 

studenty a to jak vzdělávací, tak i volnočasové. Pomocí těchto aktivit si studenti rozvíjí 

své schopnosti a dovednosti z oblasti „soft skills“ a zároveň si zdokonalují komunikaci 

v anglickém jazyce. 

Akademické kurzy 

Lokální skupiny BEST pořádají kaţdoročně akademické kurzy, které se dělí do čtyř 

sezón dle ročních období. BEST Brno jiţ tradičně pořádá akademické kurzy letní. Tyto 

dvoutýdenní kurzy jsou vţdy zaměřeny na jiné téma z technické oblasti a akademickou 

části těchto kurzů vţdy zastřešuje jedna z fakult VUT v Brně. Pravidelně mají tyto 

kurzy přes dvacet účastníků z celé Evropy. 

Inženýrské soutěže 

EBEC (European BEST Engineering Competition) je inţenýrská soutěţ pro studenty 

technických univerzit. Na mezinárodní úrovni BESTu má soutěţ strukturu pyramidy, 

kdy základnou jsou lokální kola pořádaná jednotlivými skupinami BEST. Vítězové 

lokálních kol se setkávají v národních a regionálních kolech, která sdruţují více 

lokálních skupin i z různých států a jejichţ vítězové postupují do celoevropského kola. 

BEST Brno letos jiţ pátým rokem pořádalo lokální kolo této soutěţe. Cílem soutěţí je 

v rámci dvou kategorií soutěţe (team design a případová studie) zapojit kreativitu, 

technické znalosti a měkké dovednosti studentů v řešení týmových zadání soutěţe. 

Kulturní výměny 

V rámci jednoho aţ dvoutýdenního pobytu mají studenti moţnost poznat kulturu, zvyky 

a památky různých států v Evropě. Kulturní výměna probíhá vţdy mezi dvěma či více 

lokálními skupinami BEST a její náplní jsou jak naučné, tak zábavné aktivity pro 

studenty. 
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Motivační víkendy 

Motivační víkendy jsou určené pro členy BESTu Brno, ale pozvaní jsou i studenti 

z ostatních lokálních skupin BEST. Jejich náplní jsou tréninky na rozvoj měkkých 

dovedností, ale hlavně představení BESTu jako takového pro nové členy a jejich 

motivace k aktivní účasti na organizování aktivit BESTu a rozvoje jejich vlastních 

schopností a dovedností. 

Tréninkové aktivity 

Tyto tréninky jsou organizovány mnoha různými způsoby. Například na podzim 2012 

BEST Brno zorganizoval tréninkový víkend zaměřený na fundraising a marketing. 

Kromě studentů z Brna se akce účastnili i studenti ze sedmi států Evropy vţdy po třech 

členech. Jelikoţ se jednalo o mezinárodní setkání, tak si studenti zdokonalili i své 

jazykové schopnosti. Další formou tréninkových aktivit jsou například tzv. knowledge 

transfery pro nové členy vedení BESTu Brno, které má vţdy jednoroční mandát.  

Volnočasové aktivity 

BEST pořádá jak volnočasové aktivity formou sportovních, kulturních a zábavných 

aktivit či poznávacích výletů nebo regionálních setkání členů BESTu. Jednat se můţe 

jak o interní aktivity určené jen pro členy BESTu, tak i externí události přístupné všem 

studentům technických univerzit v rámci kterých BEST působí. (BEST BRNO, 2013) 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

4.1 Nový projekt BESTu Brno – Mezinárodní konference 

V nadcházejícím akademickém roce 2013/2014 bude BEST Brno pořádat mezinárodní 

konferenci pro studenty technických univerzit z celé Evropy. Ikdyţ se mezinárodní 

konference BESTu konají kaţdý rok a pokaţdé v jiné lokální skupině BEST, tento 

projekt je svým rozsahem pro BEST Brno novinkou a představuje tak velkou výzvu 

z organizačního i finančního hlediska. Proto je právě tomuto projektu věnována tato 

diplomová práce, která se zabývá jeho projektovým řízením tak, aby byly připraveny 

podklady pro podání projektové ţádosti o financování ze zdrojů EU. Ale také aby bylo 

ulehčeno organizačnímu týmu projektu při jeho řízení a aby byl členům organizace 

BEST Brno modelovým příkladem řízení projektu tohoto typu. 

V návrhové části této diplomové práce je projekt popsán detailněji. Ve stručnosti lze 

nyní uvést, ţe jeho hlavní náplní konference budou diskuze a debaty zaměřené na 

podporu zaměstnanosti studentů a absolventů, doplněny tréninkovými aktivitami na 

rozvoj měkkých dovedností. Součástí programu bude také veletrh pracovních  

a studijních příleţitostí. Cílovou skupinou, kterou tvoří samotní účastníci konference je 

dvě stě studentů z různých států Evropy. 

4.2 SWOT analýza 

Dle teoretických poznatků zpracovaných v první části diplomové práce byla zpracována 

SWOT analýza k tomuto projektu.  

4.2.1 Silné stránky 

- Projekt je organizován zkušeným týmem organizátorů sestaveným ze členů 

BESTu Brno, kteří jiţ během své několikaleté působnosti v organizaci získali 

praxi v organizování různých událostí. 

- BEST Brno má dobré vztahy se svou mateřskou univerzitou, kterou je Vysoké 

učení technické v Brně, jenţ mu poskytuje zázemí i finanční podporu. 
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- Jelikoţ se jedná o mezinárodní konferenci, BEST Brno má také podporu na 

mezinárodní úrovni v organizaci BEST a to jak materiální, tak co se týče 

lidských zdrojů. Zejména během samotné konference bude mít BEST Brno 

moţnost poţádat o pomoc i členy z dalších lokálních skupin BESTu. 

- Podpora bývalých čestných členů BESTu Brno (tzv. alumni), a to jak morální, 

tak i organizační. Tato podpora pramení z faktu, ţe touha uspořádat tuto 

konferenci pochází jiţ z dřívějších let, kdy byli alumni ještě aktivními členy 

BESTu Brno. 

- Kreativita mladých členů BESTu Brno a dobře vybudovaný interní vzdělávací 

systém na podporu a rozvoj znalostního managementu v organizaci. 

4.2.2 Slabé stránky 

- Vytíţení členů organizačního týmu jinými úkoly. Stále se jedná o studenty, kteří 

i přes svoji zálibu práce v této organizaci musí plnit své studentské povinnosti. 

- Nedostatek motivace: jelikoţ se jedná o neziskovou organizaci, kde její členové 

pracují dobrovolně, chybí zde určité prvky motivace, které se vyuţívají 

v ziskovém sektoru (např. finanční motivace). 

- Nejistota lidských zdrojů. V této dynamicky se rozvíjející studentské organizaci 

je poměrně velká fluktuace členů. Tento projekt se plánuje více neţ jeden 

semestr dopředu a tak lze těţko předvídat, jak bude vypadat sloţení členů 

BESTu Brno po přelomu na nový školní rok. Mnoho studentů můţe buď končit 

studium, nebo odjet na studium v zahraničí. Hlavní tým organizátorů byl však 

sestaven z členů, u kterých je známo, ţe opravdu k dispozici budou. Spousta 

dalších členů však přijde nových a nezkušených. 



39 

 

4.2.3 Příleţitosti 

- Rozvoj organizace BEST Brno jako takové, zejména získáním cenných 

zkušeností nabytých jejími členy při pořádání tohoto projektu, a také motivace 

nových členů k aktivnímu zapojení v dlouhodobějším horizontu. 

- Rozvoj spolupráce mezi BESTem Brno a dalšími studentskými organizacemi 

v Evropě a Kanadě. 

- Rozšíření povědomí a dobrého jména BESTu Brno nejen mezi lokálními 

studenty v Brně, ale také na poli univerzity a mezi společnostmi účastnícími se 

na projektu a také mezi dalšími lokálními skupinami BESTu v Evropě. 

- Moţnost rozšířit veletrh pracovních příleţitostí o mezinárodní podniky  

a univerzity z důvodu účasti studentů z celé Evropy. 

- Moţnost projektu být spolufinancován ze zdrojů Evropského společenství, coţ 

ulehčí samotnému rozpočtu BESTu Brno. 

4.2.4 Hrozby 

- Nedostatek materiálních a finančních zdrojů. Tento projekt je první ve své 

velikosti pro BEST Brno, představuje tak výzvu ve finanční oblasti. Naproti 

příleţitosti moci spolufinancovat tento projekt ze zdrojů EU stojí ale hrozba 

finanční tísně v případě, ţe by selhalo jak financování z fondů EU, tak i zároveň 

fundraisng z oblasti firem.  

- Nezájem studentů o veletrh pracovních a studijních příleţitostí, coţ by ohrozilo 

dlouhodobou spolupráci s partnery prezentujícím se na tomto veletrhu. 

- Zhoršení reputace BESTu Brno v případě, ţe organizace projektu závaţně selţe. 

Mohlo by dojít k poškození image jak v očích univerzity, tak partnerů, ale  

i dalších studentů, kteří by se mohli potenciálně do BESTu Brno zapojit. 



40 

 

- Vyčerpání a následná neaktivita členů týmu hlavních organizátorů, k čemuţ by 

mohlo dojít v důsledku špatného řízení lidských zdrojů a jeho fyzického 

nedostatku. 

4.2.5 Závěr SWOT analýzy 

Pomocí provedené SWOT analýzy byly rozpoznány příleţitosti projektu, které jsou také 

hlavními důvody, proč se BEST Brno rozhodl tento projekt uskutečnit. Jedná se  

o vyuţití WO strategie, neboli jak je v teoretické části této práce vysvětleno, překonání 

slabých stránek pomocí vyuţití příleţitostí. BEST Brno tedy díky tomuto projektu získá 

příleţitost rozvíjet se jako organizace nejen na základě získání popularity a navázání 

nových kontaktů s partnery, ale hlavně skrze získání nových členů a rozvoje členů 

stávajících, kterým práce na tomto projektu přinese cenné zkušenosti a do organizace 

tak přispějí novým znalostním kapitálem.  

4.3 Analýza poţadavků pro financování projektu z fondu EU 

Při řízení tohoto projektu je nutné kromě aplikování metod projektového managementu 

vzít v úvahu poţadavky ze strany poskytovatele programu finanční podpory. Těmto 

poţadavkům je třeba projekt přizpůsobit hned na začátku jeho řízení. EU stanovuje 

striktní poţadavky, které musí projekty splňovat, aby se mohly ucházet o finanční 

podporu. 

4.3.1 Poţadavky na charakter projektu 

Vhodným programem pro ţádost o finanční podporu tohoto projektu je Mládeţ v akci 

5.1: Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeţe - mezinárodní seminář mládeţe. 

V první řadě je důleţité, aby projekt vyhovoval prioritám programu Mládeţ v akci, 

které se dělí na: 

- stálé evropské priority, 

- roční evropské priority, 

- národní priority, 



41 

 

- specifické priority pro jednotlivé akce programu. 

Detailní popis jednotlivých priorit se nachází v dokumentu Priority Programu Mládeţ 

v akci na příslušných internetových stránkách. Zde je rovněţ k dispozici příručka 

k programu, která se nazývá Průvodce programem. Při zpracování tohoto projektu bylo 

postupováno dle pokynů v něm uvedených. 

Je nutné zajistit, aby projekt splňoval formální kritéria platná v rámci programu Mládeţ 

v akci pro konkrétní akci. Pro akci 5.1 pro Mezinárodní seminář jsou to následující: 

- ţádost je podána v termínu uzávěrky, rozhodující je poštovní razítko, 

- projekt je předkládán neziskovou organizací nebo veřejným subjektem 

registrovaným na území České republiky, 

- partneři projektu jsou neziskové organizace nebo veřejné subjekty se sídlem 

v zemích programu (ty jsou vyjmenované v Průvodci programem), 

- s partnery jsou písemně podepsaná partnerská potvrzení, která jsou přiloţená 

k přihlášce, 

- vlastní aktivita se koná na území České republiky, 

- délka projektu (kdy lze ţádat o pokrytí nákladů vzniklých v tomto období) je  

3-18 měsíců, 

- v ţádosti je uvedené platné bankovní číslo k účtu, který vlastní ţadatelská 

organizace, 

- počet účastníků je minimálně 30 z alespoň 5 různých zemí programu, z nichţ 

minimálně jedna je z EU, 

- délka vlastní aktivity je 1 aţ 6 dní. 
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Bez splnění těchto kritérií je projekt z výběrového řízení o finanční podporu vyřazen, 

proto je opravdu důleţité si jiţ před vynaloţením úsilí na zpracování grantové přihlášky 

ověřit, ţe je projekt všechny splňuje. (ČESKÁ NÁRODNÍ AGENTURA MLÁDEŢ, 

2013) 

4.3.2 Charakter nákladů 

Kaţdý program na financování projektů ze zdrojů EU má své specifické poţadavky na 

sestavování kalkulace nákladů. Pro účely diplomové práce je tato část věnována 

programu Mládeţ v akci 5.1. 

Skupiny uznatelných nákladů: 

- cestovní náklady (letenky a jízdenky v 2. třídě), 

- náklady na ubytování a stravu, 

- náklady na organizaci konference, 

- náklady na publikace, překlady a informace, 

- náklady na šíření a vyuţívání výsledků projektu,  

- jiné náklady přímo spojené s realizací projektu. 

Jestliţe by organizace zjistila, ţe plánuje náklady na projekt, které nejsou uznatelnými 

náklady pro financování ze zdrojů EU, je nutné tyto náklady pokrýt z jiných prostředků.  

Příklady neuznatelných nákladů: 

- dluhy a poplatky za dluhovou sluţbu, dluţné úroky, 

- výnosy z kapitálu, 

- kurzové ztráty, 

- DPH, pokud příjemce je plátcem DPH a v konkrétním případě si můţe 

nárokovat odpočet DPH, 
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- náklady na akci pokryté jiným programem EU, 

- nepřiměřené nebo neuváţené výdaje. (MLÁDEŢ V AKCI, 2012) 
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5 NÁVRH ŘEŠENÍ 

Projekt byl navrţen dle definovaných poţadavků pro konkrétní program Mládeţ v akci 

a zároveň se řídí obecnými doporučeními, jak postupovat při řízení projektů 

financovaných z grantů, které jsou popsány v teoretické části této diplomové práce. 

Kapitola 5.2, která popisuje specifika projektu je koncipována tak, aby slouţila jako 

podklad pro projektovou ţádost o financování v rámci programu Mládeţ v akci. Dále je 

návrhová část rozšířena o analýzu a řízení rizik, rozpracování organizační struktury  

a časový harmonogram včetně ukázky zpracování Ganttova diagramu v programu 

Microsoft Project. 

5.1 Logický rámec projektu 

Jak jiţ bylo uvedeno v teoretické části této práce, před začátkem vyplňování logického 

rámce je nutné odpovědět na otázku kdo je zadavatelem - vlastníkem projektu, a to 

z pohledu realizátorů - odběratelů projektu. Znát odpověď je důleţité pro správnou 

formulaci cílů projektu, protoţe se jedná o cíl zadavatele projektu, který je motivací pro 

jeho investici do výstupů projektu. (DOLEŢAL, 2009, s. 68) 

Logický rámec je sestaven z pohledu organizace BEST Brno a přináší tak představu  

o tom, co je motivací pro realizaci tohoto projektu. Zadavatelem a tedy vlastníkem 

projektu je lokální skupina BEST Brno, která se rozhodla zorganizovat tuto konferenci 

z důvodu prospěchu pro členy a organizaci BEST Brno. Odběratelem a realizátorem 

projektu je potom konkrétní projektový tým, který zajišťuje konferenci z organizačního 

hlediska. 
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PROJEKT 
OVĚŘITELNÉ 

UKAZATELE 

ZDROJE 

OVĚŘENÍ 

PŘEDPOKLA-

DY A RIZIKA 

ZÁMĚR:  
1. Rozvoj organizace 

BEST Brno. 

2. Zvýšení 
popularity. 

3. Získání nových 

partnerů. 
 

1. Počet členů aktivně 

zapojených do projektu 

alespoň 20. 

1. Počet a rozsah projektů 
uskutečněných 

v nadcházejícím kalendářním 

roce bude větší neţ v roce 
2013.  

2. Počet návštěv na webu 

alespoň 3000. 

3. Nově navázaná dlouhodobá 
spolupráce s partnery. 

1.-3. Výstupní 

zpráva z projektu. 

1.-2. Dotazníky pro 

organizátory a 
účastníky. 

2. Sledovanost na 

webu. 
2.-3. Interní 

statistiky. 

 

CÍL:  
Uskutečnění úspěšné 
konference v daném 

termínu. 

Spokojenost ze strany 

organizátorů, účastníků i 
partnerů alespoň 70 %. 

Výstupní zpráva. 

Dotazníky pro 
organizátory, 

účastníky i 

partnery. 

Členové 

zůstanou aktivní 
i po uzavření 

tohoto projektu. 

Kontakty 

s partnery budou 
udrţovány. 

VÝSTUPY: 

1. Uspořádání 
veletrhu prac. a stud. 

příleţitostí v rámci 

konfrence.  

2. Zajištění 
přínosného i 

zábavného programu 

pro účastníky. 

1. Účast partnerů na veletrhu 

alespoň 5.  
1. Účast na aktivitách 

konference alespoň 95%.  

2. Účast na zábavné části 

programu alespoň 80%.  
2. Kladné hodnocení 

programu účastníky. 

1.-2. Interní 

statistiky projektu. 
1.-2. Výstupní 

zpráva.  

1.-2. Dotazníky 

účastníků. 

Podniky a 

univerzity 
budou mít zájem 

o projekt. 

Studenti budou 

mít zájem o 
účast na 

projektu. 

AKTIVITY: 

1. Sestavení 

motivovaného 

organizačního týmu. 
2. Zajištění 

partnerských 

organizací pro 
konferenci.  

3. Příprava FR 

strategie vč. 
materiálů, 

oslovování firem a 

univerzit, uzavírání 

smluv. 
4. Plán sociálních 

aktivit vč. zajištění 

jejich organizace a 
týmu organizátorů. 

5. Zajištění logistiky. 

Zdroje:  
1.-5. Členové BESTu Brno, 

2. další lokální skupiny 

BEST 
3. databáze potenciálních 

partnerů a průzkum v rámci 

aktivit FR týmu a 
komunikace s int. BESTem 

1.-5. Materiálové a finanční 

zdroje, lidské zdroje členů 
BESTu Brno a 

spoluorganizátorů. 

Časový rámec: 

1. do 1.12.2012 

2. do 1.2.2013  

3. FR materiály do 
31.5.2013, podniky 

a univerzity do 

8.9.2013 
4. do 3.11.2013 

5. 7.11.2013 

Dostatek 

materiálních, 

finančních a 

lidských zdrojů. 
Dodrţení plánu 

projektu. 

 

Tabulka 8 Logický rámec projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě lit. LACKO, 2009 s. 64-69 
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5.2 Specifikace projektu pro projektovou ţádost 

Tato kapitola se věnuje charakteristice projektu mezinárodní konference. Jak jiţ bylo 

předesláno, tato část je koncipována z pohledu projektové ţádosti, a tak i způsob 

charakteristiky projektu je poněkud odlišný od běţné projektové dokumentace. Při psaní 

projektové ţádosti je zapotřebí se na projekt podívat z pohledu instituce udělující 

finanční podporu a specifikovat tak projekt dle jejich poţadavků. Doporučení odborné 

literatury jsou zpracována v teoretické části, kapitole 2.2.3. 

5.2.1 Název projektu 

S ohledem na poţadavky projektu podporovaných programem Mládeţ v akci bylo 

potřeba vymyslet název jeho hlavní aktivity, tedy mezinárodní konference mládeţe. 

Bylo potřeba vzít také v úvahu, ţe tento název akce se potom bude muset objevovat ve 

styku s EU, účastníky a veřejností. Název má také vyjadřovat, kam projekt směřuje. 

Navrhovaný název konference je: „Be Active, Make the Future Attractive!“. 

5.2.2 Charakteristika a cíle projektu 

V souladu s cíly programu Mládeţ v akci je hlavním cílem mezinárodní konference 

zlepšit perspektivu budoucnosti pro mládeţ, zejména podporu zaměstnatelnosti mladých 

studentů a absolventů. Návrh dát konferenci tento smysl vznikl jako reakce na 

současnou situaci v Evropě, kdy mnoho mladých studentů a absolventů vysokých škol 

se stává nezaměstnanými a i přes získané vysokoškolské vzdělání se jim nedaří najít 

zaměstnání. (WALKER, 2012) 

Charakteristika projektu 

Projekt „Be Active: Make the Future Attractive!“ je mezinárodní konference mládeţe, 

která se bude konat v listopadu 2013. Účastníci mnoha států Evropy budou v rámci 

aktivit programu diskutovat na témata související se zaměstnaností mládeţe v Evropě 

a zároveň pro ně budou připraveny tréninky na rozvoj měkkých dovedností. Součástí 

projektu bude také veletrh pracovních a studijních příleţitostí, který bude otevřen ne jen 

účastníkům konference, ale i dalším mladým lidem v okolí. 
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Tak jako hlavní cíl konference odpovídá prioritám a cílům programu Mládeţ v akci, tak 

bylo zapotřebí stanovit i blíţe specifické dílčí cíle projektu. 

Dílčí cíle: 

- boj s nezaměstnaností mládeţe prostřednictvím veletrhu pracovních příleţitostí  

a setkání se zástupci společností u kulatého stolu, 

- rozvoj znalostí a dovedností v rámci seminářů zaměřených na projektový 

management, emoční inteligenci, práci v mezinárodním prostředí a řešení 

konfliktů, 

- rozšíření povědomí o kulturní rozmanitosti Evropy v rámci aktivit jako je 

Mezinárodní večer, Český večer, prohlídka města Brna, 

- posílení vlivu mládeţe na utváření mládeţnické politiky skrze dialogy 

s veřejnými činiteli, 

- rozvoj kreativity a podpora podnikavosti a aktivity mládeţe a podnícení 

iniciativy k pořádání dalších neformálních aktivit pro ostatní mladé lidi v rámci 

workshopu o grantech a podpoře Evropského společenství, 

- motivace k aktivní účasti mladých lidí a vzájemnému porozumění skrze zapojení 

mladých lidí z ostatních států Evropy mezi širší organizační tým. 

Aktivity a metody práce: 

Metody a plánované aktivity, jimiţ budou naplňovány stanovené cíle, a které přispějí 

k procesu neformálního učení a podpoří sociální a osobní rozvoj mladých lidí, jsou 

vymezeny následovně: 

- prezentace účastníků jako výstup skupinových diskuzí na zadaná témata; mladí 

zástupci budou rozebírat a srovnávat situace a přístupy uplatňované ve svých 

zemích, 

- učení se navzájem – tzv. peer-learning, kdy účastníci sdílí své zkušenosti nejen 

navzájem, ale také na mezigenerační úrovni při setkání s bývalými lídry 

studentských organizací, 

- semináře na téma práce v mezinárodních týmech a řešení konfliktů, kdy budou 

účastníci interaktivně zapojeni do lekce vedené zkušeným odborníkem, 
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- neformální tréninky na téma emoční inteligence vedoucího týmu, projektový 

management a podpora Evropského společenství vedené vyškolenými kouči 

z řad zkušených členů BESTu, 

- setkání a debata mladých účastníků u kulatého stolu se zástupci společností, 

která kromě navázání pracovních vztahů s firemní sférou studentům poskytne 

také sociální rozvoj, 

- společenské aktivity jako je Mezinárodní večer nebo Český večer rozšíří znalosti 

a povědomí o kulturách a zvycích ostatních národností v Evropě zábavnou  

a interaktivní formou prezentací jednotlivých států, 

- závěrečná debata bude prostorem pro reflexi nabytých zkušeností a znalostí, 

během kterých účastníci budou sdílet své dojmy a uskutečněné akce a zároveň 

poskytnou zpětnou vazbu týkající se získaných vědomostí a dovedností.  

 

Interkulturní a evropský rozměr projektu 

Jedním z poţadavků na charakteristiku projektu je obhájení jeho interkulturního  

a evropského rozměru.  

Díky tomuto projektu se všichni mladí lidé, jak účastníci, tak organizátoři, seznámí 

blíţe s ostatními kulturami z mnoha dalších států Evropy. Během společenských aktivit 

budou prezentovat vlastní kulturu a zvyky a naopak zase budou mít moţnost blíţe 

poznat kulturu a české a zejména jihomoravské tradice. BEST Brno je součástí 

celoevropské sítě lokálních skupin BEST a společnou vizí je „empowered diversity“  

a misí je kaţdým společným projektem rozšířit multikulturnost a rozmanitost mezi 

mládeţí v Evropě. Veškeré aktivity projektu jsou zaloţené na spolupráci a dialogu mezi 

účastníky z mnoha států Evropy. Skupiny jsou vţdy vytvořeny tak, aby poskytovaly co 

nejpestřejší zastoupení rozlišných národností a kultur. Jsou tak bourány předsudky  

o jednotlivých národnostech, jakoţ i rasismu. Společnými aktivitami také dochází 

k rozvoji tolerance a porozumění rozlišných způsobů řešení a problémů. 

Tento projekt také napomáhá účastníkům uvědomit si význam Evropského občanství 

díky moţnostem snadno cestovat a setkat se s mladými občany ostatních evropských 
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států. Kolektivní diskuze na společná témata jim pomůţe porozumět si navzájem. 

Účastníci si uvědomí, jaký mají vliv na utváření budoucnosti Evropy sdílením svých 

vlastních názorů. Budou ovlivňovat rozhodovací procesy mládeţnické politiky napříč 

evropskými studentskými organizacemi, a s tím si uvědomí význam základních principů 

EU, zejména demokracie, svobody projevu a respektování lidských práv. 

5.2.3 Místo projektu 

Jedním z formálních kritérií projektu je, ţe se konference musí odehrávat na území 

České republiky. Dalšími poţadavky na místo konání jsou zejména kapacitní a finanční 

poţadavky. Kapacita objektu musí být větší neţ 230 osob a zároveň zde musí být 

k dispozici dostatečně velké prostory pro konání konference (plenery). BEST Brno 

vyjednával o cenových nabídkách potenciálních objektů, které splňovaly poţadavky  

a nejvhodnějším místem je objekt Zadov blízko národního parku Šumava. Zahájení 

konference však bude probíhat v Brně a aţ posléze se účastníci přesunou do místa 

plenery. I přestoţe je tento objekt poměrně vzdálen Brnu, po srovnání nákladů na 

ubytování, stravu a dopravu je tato nabídka nejvýhodnější. 

5.2.4 Cílová skupina a zúčastněné strany 

Partnerské organizace a účastníci konference 

Aby bylo moţné ţádat o finanční podporu projektu z fondů EU, bylo potřeba získat pro 

projekt partnery a definovat jejich roli v projektu. Partnerskými organizacemi pro BEST 

Brno v kontextu grantové ţádosti jsou ostatní lokální skupiny BEST, avšak musí 

splňovat podmínku, ţe jsou registrovanými neziskovými organizacemi v jedné ze zemí 

programu (definováno v průvodci k programu Mládeţ v akci). Cílovou skupinou jsou 

účastníci, kteří se přihlásí přes partnerské organizace. Jedná se o skupinu dvou set 

studentů evropských univerzit, kterým je ve věku mezi 15-30 lety.  

Role všech partnerů je obdobná a to sice, ţe zajistí účast mládeţnických lídrů, kteří 

přijedou do České republiky na konferenci a budou se aktivně podílet na diskuzích, 

seminářích a všech dalších aktivitách projektu. V rámci debat budou přispívat svými 

názory, nápady a podněty ke zlepšení situace při utváření mládeţnické politiky v oblasti 
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nezaměstnanosti studentů a absolventů v Evropě. Rovněţ pomocí veškerých aktivit 

programu rozvinou své vlastní schopnosti porozumění mezi mladými lidmi z různých 

zemí a zdokonalí si měkké dovednosti, kterými zlepší i svou vlastní situaci na trhu 

práce. Po návratu do své země tito studenti dále svojí dobrovolnickou činností 

v organizaci BEST budou dále šířit výstupy z tohoto projektu ve formě organizování 

dalších akcí na podporu rozvoje schopností studentů. Tím je také zajištěn multiplikační 

efekt tohoto projektu, jelikoţ další akce pořádané kaţdou z partnerských organizací jsou 

dále přístupné tisícům dalších studentů po celé Evropě. 

Zainteresované strany 

- hosté (pozvané významné osobnosti a zástupci dalších evropských studentských 

organizací), 

- členové BESTu Brno a ostatních lokálních skupin BEST, 

- Vysoké učení technické v Brně, 

- partnerské společnosti a univerzity prezentující na veletrhu pracovních 

příleţitostí, 

- návštěvníci z veřejnosti příchozí na veletrh pracovních příleţitostí, 

- instituce EU, 

- média. 

5.2.5 Bezpečnost a ochrana 

Pro bezproblémový průběh celé akce je potřeba vypracovat postupy, jak bude zajištěna 

bezpečnost a ochrana účastníků.  

Všichni účastníci konference dostanou jiţ před zahájením programu tzv. „Survival 

guide“ dokument, který poskytuje veškeré informace k zajištění bezpečnosti a ochrany 

mládeţe. Tento dokument obsahuje mimo jiné: 
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- kontaktní údaje v případě nouze (telefonní čísla na Integrovaný záchranný 

systém, Zdravotnickou záchrannou sluţbu, Hasičský záchranný sbor, Policii 

ČR),  

- kontaktní údaje na organizátory konference, 

- kodex chování pro dodrţování dohodnutých standart ohledně poţívání alkoholu, 

tabáku a dalších látek na území České republiky a v místě konání konference, 

- další informace uţitečné pro bezpečný a bezproblémový pobyt v České 

republice (např. informace o dopravě na místo konání, seznam věcí  

a dokumentů – vč. cestovního pojištění, které jsou účastníci povinni mít s sebou 

a další). 

Dále budou mít organizátoři jiţ před zahájením konference k dispozici kontaktní údaje 

na rodinné příslušníky všech účastníků pro nouzový případ. Po celou dobu konání 

aktivit bude také přítomen zdravotník z Českého červeného kříţe. 

5.2.6 Publicita projektu 

Jedním z poţadavků na projekty podporované z fondů EU je zajištění publicity projektu 

a viditelnosti samotného programu Mládeţ v akci.  

V přípravné fázi budou vytvořeny plakáty o tomto projektu, které budou informovat  

a zvát veřejnost na veletrh práce pro studenty. Tyto materiály budou distribuovány po 

vysokých školách, na webových stránkách, twiteru a facebookové stránce. O této akci 

budou studenti informováni vyuţitím dalších informačních kanálů univerzity, jako jsou 

vývěska, emaily, aktuality apod. V rámci studentských organizací BEST je zvykem 

designovat trička, polokošile nebo mikiny, které reprezentují projekt. Tato trička či 

mikiny jsou mezi těmito mladými lidmi velmi oblíbená a hojně nošená po celé Evropě. 

A nebude tomu jinak ani v případě projektu Be Active: Make the Future Attractive! 

Oslovena budou také média, v minulosti BEST Brno spolupracovat například s Českou 

televizí, televizí Nova, Brněnskou televizí, Technickým týdeníkem, Listy Jiţní Moravy 

a dalšími. 
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Viditelnost projektu a programu Mládeţ v akci bude zajištěna také vytvořením dalších 

propagačních a informačních materiálů, banneru, apod.  Logo a informace o programu 

Mládeţ v akci bude prezentováno na propagačních materiálech a webových stránkách 

projektu podle pravidel programu. Mimoto bude v samotném programu aktivit zahrnut 

seminář na téma Mládeţ v akci (příp. nástupnický program Erasmus pro všechny), kde 

se účastníci dozvědí o podpoře tohoto projektu programem Mládeţ v akci a rovněţ 

dostanou informace, jaké další moţnosti podpory Evropské společenství nabízí. 

Účastníci také budou motivováni aktivně tohoto programu vyuţít k podpoře následných 

projektů v rámci svých vysílacích organizací. 

Program Mládeţ v akci se bude mít moţnost také prezentovat na veletrhu práce, kde 

bude účast široké veřejnosti. Následně po skončení aktivit bude vyrobeno video  

o projektu, které bude umístěno ke zhlédnutí na internetu – youtube. 

5.3 Analýza rizik metodou RIPRAN 

Pro analýzu rizik byla pouţita metoda RIPRAN, která je popsána v teoretické části 

diplomové práce. Nejdříve byla rizika identifikována (viz následující tabulka), dále byla 

rizika ohodnocena vzhledem k jejich pravděpodobnosti výskytu a dopadu. Dále byla 

navrţena moţná řešení rizik a následně bylo vysloveno celkové posouzení projektu. 
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Identifikace rizik 

 

Č. Hrozba Scénář 

1. Nedostatek lidských zdrojů 
Nutnost outsourcingu, vyšší 
náklady 

2. 
Vyčerpání členů organizačního 
týmu 

Demotivace a ztráta klíčových 
organizátorů 

3. 
Ztráta člena organizačního týmu 
(ať už z jakéhokoliv důvodu) 

Oslabený organizační tým, 
nutnost rychle najít náhradu. 

4. 
Nedostatek motivace členů 
BESTu Brno zapojit se do projektu 

Přetížení členů hlavního 
organizačního týmu, nedodržení 
časového plánu 

5. Nedostatek oslovených firem 
Nedostatek finančních prostředků 
plynoucích od firem 

6. 
Nezájem firem o veletrh 
pracovních příležitostí 

Ztráta možnosti navázání 
dlouhodobé spolupráce 

7. 
Nezájem studentů o veletrh 
pracovních příležitostí 

Nespokojenost partnerů a 
nezájem o další spolupráci 

8. Přečerpání rozpočtu projektu 
Nutnost alokovat zdroje určené 
pro jiné aktivity BESTu Brno. 

9. 
Nízká kvalita organizace 
konference 

Nespokojenost účastníků a 
poškození dobrého jména BESTu 
Brno 

Tabulka 9 Identifikace rizik 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zhodnocení rizik a návrhy na opatření 

Číslo rizika 1. 

Hrozba Nedostatek lidských zdrojů 

Scénář Nutnost outsourcingu, vyšší náklady 

Pravděpodobnost střední 

Dopad střední 

Hodnota rizika střední 

Návrhy na 
opatření (termín, 
zodpovídá) 

Nábor nových členů (září, HR BEST Brno), nábor 
koorganizátorů z ostatních skupin BESTu (září, říjen, 
HR Responsible) 

Výsledná hodnota 
rizika nízká 
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Číslo rizika 2. 

Hrozba Vyčerpání členů organizačního týmu 

Scénář Demotivace a ztráta klíčových organizátorů 

Pravděpodobnost vysoká 

Dopad vysoký 

Hodnota rizika vysoká 

Návrhy na 
opatření (termín, 
zodpovídá) 

Vedení kvalitní HR strategie projektu, aktivní 
komunikace, uznání dílčích úspěchů (po celou dobu 
trvání projektu, HR Responsible) 

Výsledná hodnota 
rizika nízká 

 

Číslo rizika 3. 

Hrozba 
Ztráta člena organizačního týmu (ať už z jakéhokoliv 
důvodu) 

Scénář 
Oslabený organizační tým, nutnost rychle najít 
náhradu. 

Pravděpodobnost vysoká 

Dopad vysoký 

Hodnota rizika vysoká 

Návrhy na 
opatření (termín, 
zodpovídá) 

Aktivní komunikace uvnitř organizačního týmu, 
průběžné monitorování osobní angažovanosti 
jednotlivých členů, vytipování si případných zástupců 
(po celou dobu trvání projektu, hlavní organizátor a 
HR Responsible) 

Výsledná hodnota 
rizika střední 

 

Číslo rizika 4. 

Hrozba 
Nedostatek motivace členů BESTu Brno zapojit se 
do projektu 

Scénář 
Přetížení členů hlavního organizačního týmu, 
nedodržení časového plánu 

Pravděpodobnost střední 

Dopad vysoký 

Hodnota rizika vysoká 

Návrhy na 
opatření (termín, 
zodpovídá) 

Motivační a teambuildingové aktivity, pravidelný 
reporting o stavu projektu (zejména poslední 1-2 
měsíce před konferencí, HR, hlavní organizátor) 

Výsledná hodnota 
rizika nízká 
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Číslo rizika 5. 

Hrozba Nedostatek oslovených firem 

Scénář 
Nedostatek finančních prostředků plynoucích od 
firem 

Pravděpodobnost nízká 

Dopad vysoký 

Hodnota rizika střední 

Návrhy na 
opatření (termín, 
zodpovídá) 

Posílení počtu členů FR týmu, spolupráce s bývalými 
členy BESTu. 

Výsledná hodnota 
rizika nízká 

 

Číslo rizika 6. 

Hrozba Nezájem firem o veletrh pracovních příležitostí 

Scénář Ztráta možnosti navázání dlouhodobé spolupráce 

Pravděpodobnost střední 

Dopad vysoký 

Hodnota rizika vysoká 

Návrhy na 
opatření (termín, 
zodpovídá) 

Kvalitní příprava FR strategie, nabídek pro podniky, 
tréninky pro členy FR týmu, jak správně oslovovat 
společnosti; pokladník BEST Brno a FR 
Responsible, min. 5 měsíců před konferencí) 

Výsledná hodnota 
rizika nízká 

 

Číslo rizika 7. 

Hrozba Nezájem studentů o veletrh pracovních příležitostí 

Scénář 
Nespokojenost partnerů a nezájem o další 
spolupráci 

Pravděpodobnost střední 

Dopad střední 

Hodnota rizika střední 

Návrhy na 
opatření (termín, 
zodpovídá) 

Intenzivní propagace veletrhu (1 měsíc před 
konáním, MKT responsible) 

Výsledná hodnota 
rizika nízká 
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Číslo rizika 8. 

Hrozba Přečerpání rozpočtu projektu 

Scénář 
Nutnost alokovat zdroje určené pro jiné aktivity 
BESTu Brno. 

Pravděpodobnost střední 

Dopad střední 

Hodnota rizika střední 

Návrhy na 
opatření (termín, 
zodpovídá) 

Průběžná kontrola rozpočtu a čerpání financí nejen 
ze strany FR responsible, ale i pokladníka a 
presidenta BESTu Brno. 

Výsledná hodnota 
rizika nízká 

 

 

Číslo rizika 9. 

Hrozba Nízká kvalita organizace konference 

Scénář 
Nespokojenost účastníků a poškození dobrého 
jména BESTu Brno 

Pravděpodobnost nízká 

Dopad střední 

Hodnota rizika nízká 

Návrhy na 
opatření (termín, 
zodpovídá) 

Sdílení znalostí od zkušenějších členů BESTu a to 
nejen BESTu Brno, ale i zahraničních skupin, 
průběžná kontrola spokojenosti (dotazník o 
očekáváních před konferencí a krátký dotazník v 
polovině konání konference; Social Responsible).  

Výsledná hodnota 
rizika nízká 

 

Tabulka 10 Návrhy řešení rizik projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celkové posouzení 

Výše jsou shrnuty základní rizika, která mohou ovlivnit naplnění záměru, cíle, či dílčích 

výstupů projektu. Avšak bude-li se organizace drţet navrţených opatření, lze 

konstatovat, ţe rizika projektu jsou akceptovatelná a je vhodné projekt realizovat. Nutno 

však podotknout, ţe během řízení projektu je potřeba rizika neustále sledovat  

a zaznamenávat a řešit i případně nově vzniklá nebezpečí. 



57 

 

5.4 Organizační struktura  

Nutností je sestavit schopný a dobře fungující organizační tým a jednotlivým osobám 

jasně definovat jejich úkoly, za které jsou zodpovědní. Názvy pozic jsou v anglickém 

jazyce, jak je zvykem dle kultury organizace. 

Main Organizer 

- je osoba zodpovědná za vedení projektu a koordinaci projektového týmu a všech 

zúčastněných stran (kromě účastníků konference – za ty je zodpovědná 

samostatná role). Má na starost přípravu celého realizačního týmu, stanovení 

úkolů a kontrolu jejich následného dodrţování. Další jeho úlohou je průběţně 

podávat zprávy o stavu projektu celé organizaci jakoţto i vypracování závěrečné 

zprávy po uzavření projektu. 

FR Responsible 

- je zodpovědný za zabezpečení finančních prostředků nutných k úspěšnému 

provedení projektu. Koordinuje přípravné materiály určené pro partnerské 

organizace a univerzity prezentující se na veletrhu práce, následnou komunikaci 

s nimi a stará se o uzavírání a dodrţování smluv s nimi.  

Grants Responsible 

- je zodpovědný za koordinaci grantové ţádosti Mládeţ v akci, komunikaci 

s národní agenturou, jakoţ i za následné dodrţování podmínek grantové 

smlouvy a vyhotovení závěrečné zprávy pro instituci udělující grant. 

HR Responsible 

- je zodpovědný za team-buildingové a motivační aktivity pro realizační tým  

a následně celý organizační tým projektu. Bude připravovat rozvrţení lidských 

zdrojů před, v průběhu a následně po akci tak, aby nedošlo k přepracování 

některých členů týmu více neţ jiných.  
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Marketing and PR Responsible 

- je zodpovědný za publicitu projektu. Koordinuje přípravu materiálů určených 

pro média (tiskové zprávy a další) a také přípravu webových stránek (tzn. určuje 

obsah stránky, avšak o samotné spuštění se stará IT Responsible), přípravu 

propagačních materiálů, plakátů, banneru, apod. 

Logistics Responsible 

- zabezpečuje správný chod celé akce z hlediska zajištění a přesunů materiálu. Na 

kaţdý den programu připravuje ve spolupráci s hlavním organizátorem 

podrobný rozpis toho, co, kam a kdy je potřeba dopravit a následně ve 

spolupráci s HR Responsible na kaţdý úkol přidělí dílčí tým organizátorů, kteří 

zařídí bezpečný a hladký přesun. 

IT Responsible 

- kromě vývoje internetových stránek má na starosti veškeré IT vybavení 

v průběhu projektu. Je zodpovědný za hladký průběh všech prezentací, diskuzí, 

debat a dalších aktivit z hlediska funkčnosti audiovizuální techniky. 

Participants and Social Responsible 

- má na starosti komunikaci s účastníky projektu, poskytuje jim včas veškeré 

informace související s programem, koordinuje jejich příjezd na místo konání 

projektu. Má na starosti přípravu dokumentu „Survival Guide“ viz kapitola 5.1.5 

Bezpečnost a ochrana. Je zodpovědný také za organizaci zahajovacího 

ceremoniál a sociálního programu pro účastníky. 

Tento hlavní projektový tým bude dle potřeb a řízení manaţera lidských zdrojů doplněn 

organizátory z řad ostatních členů BESTu Brno a v době přípravy pár dnů před 

konferencí a po dobu konference z řad členů dalších lokálních skupin BESTu 

z ostatních států Evropy.  
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Zobrazení organizační struktury je tak sestaveno na základě principu WBS, kdy jsou 

jednotlivým zodpovědným osobám přiřazeny oblasti úkolů, za které jsou zodpovědní, 

avšak neznamená to, ţe veškerou práci vykonají sami. Jejich úkolem je za spolupráce 

s HR Responsible vytvořit vlastní tým pracovníků nebo delegování jednotlivých dílčích 

úkolů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 8 Organizační struktura projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.5 Komunikace a dokumentace  

V rámci týmu je nezbytné si také stanovit komunikační způsoby tak, aby práce mezi 

jednotlivými členy týmu byla efektivní. Jelikoţ se jedná o studentskou organizaci, jejíţ 

členové pracují na základě osobní motivace, bez finančního ohodnocení a sami jsou 

ještě studenti, z nichţ ne všichni jiţ mají zkušenosti z praxe, je potřeba na základě 

teoretických znalostí zpracovaných v první části diplomové práce a v souladu s kulturou 

organizace stanovit pravidla komunikace. Na zahajovacím zasedání projektového týmu 

jsou všichni jeho členové obeznámeni o těchto pravidlech komunikace a komunikačních 

kanálech.  

Organizační tým popsaný výše se schází na pravidelných zasedáních, z nichţ jsou vţdy 

pořizované a archivované zápisy. Průběţně se téţ sestavují zprávy o aktuálním stavu 

projektu, které slouţí ne jen členům týmu, ale celé organizace a případně i partnerským 

organizacím. Členové týmu mezi sebou komunikují přes email skrze „mailing list“ 

zaloţený jako google skupina, která poskytuje snadný přístup také k google drive, coţ je 

virtuální úloţný prostor, kde jsou k dispozici online dokumenty typu word, excel  

a další. V této podobě je přístupný plán projektu, jakoţto časový plán a plán úkolů. To 

poskytuje všem členům týmu rychlý přístup ke stále aktuálním informacím. K ukládání 

většího objemu dat, čímţ mohou být například materiály pro partnerské společnosti 

nebo marketingové materiály, jsou uloţeny na FTP serveru. Jelikoţ BEST je 

mezinárodní organizace, tak veškeré dokumenty přístupné zahraničním 

spoluorganizátorům, jakoţ i komunikace s nimi samotná, jsou v jazyce anglickém. Po 

ukončení projektu bude dokumentace utříděna a archivována pro další pouţití při práci 

na budoucích projektech. 

Vybudování kvalitního komunikačního plánu je důleţité nejen pro samotnou organizaci 

projektu, ale pro celou studentskou organizaci BEST Brno, jelikoţ zkušenosti získané 

tímto projektem jsou velmi cenné a je důleţité je zachovat a předávat dalším generacím 

členů BESTu. 
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5.6 Časový plán projektu 

Tento časový plán projektu je zpracován z pohledu grantové ţádosti. To znamená, ţe 

projekt má omezení v čase, kdy mohou nastat náklady uhraditelné z grantu. Tato mezní 

data jsou dána grantovou výzvou a pro tento projekt je nejbliţší moţné zahájení 

projektu 1. 8. 2013 a ukončení projektu pak je definováno minimální délkou projektu  

3 měsíce maximální délkou 18 měsíců. Vzhledem k tomu, ţe samotná konference se 

koná v listopadu, je tedy vyuţita moţnost nejdřívějšího data zahájení projektu  

k 1. 8. 2013. To je v Ganttově diagramu vyznačeno 32. týdnem od kterého můţou 

vznikat náklady hrazené z grantu. Konečné datum projektu je potom stanoveno na  

29. 12. 2013 (konec 52. týdne), kdy bude mít organizační tým dostatek času na 

provedení aktivit následujících po ukončení konference. 

V praxi je tento Ganttův diagram k dispozici všem členům organizačního týmu 

v podobě online google spreadsheetu a poskytuje tak přístup ke stále aktuálním 

informacím o projektu. Jednotliví členové týmu v průběhu projekt dle potřeby dále dělí 

klíčové aktivity na detailnější úkoly. Celá organizace je flexibilní, avšak vţdy probíhá 

za souhlasu hlavního organizátora a dalších pro danou aktivitu důleţitých osob. 

Další moţností je rozpracování Ganttova diagramu v detailnějším provedení pomocí 

software Microsoft Project. Velkou výhodou této formy Ganttova diagramu přesnější 

plánování a definice vazeb mezi jednotlivými činnostmi, avšak nevýhoda při aplikaci ve 

studentské organizaci spočívá v obtíţnosti sdílení a v tom, ţe ne všichni mohou mít 

přístup ke stále aktuálním informacem, protoţe ne všichni mají schopnosti s programem 

efektivně pracovat. Proto je zvolen pro celkovou orientaci v projektu pouze Ganttův 

diagram zobrazen v google spreadsheetu – ukázka na následující straně, sestavený dle 

doporučení odborné literatury viz kapitola 2.6.1. 

Jako ukázka pouţití Ganttova diagramu v Microsoft Project je zpracován detailně plán 

práce z pohledu role Grants Responsible, který bude slouţit jako účelný nástroj pro 

orientaci, kdy a jaké úkony je zapotřebí provést před odevzdáním grantové přihlášky. 

Pro orientaci bylo zvoleno datum podání přihlášky 1. 2. 2013, ale plán se dá analogicky 

pouţít pro jakékoliv jiné datum. Tento Ganttův diagram je uveden v příloze. 



62 

 

 

Responsibility Process / Week 1.-18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

Main Organizer 
Status Report X         X       X       X 

Final Report                             

Grants 

Responsible Grant application X                           

Bills documentation                             

Final Grant Report                             

FR 

Responsible FR materials - text X                           

FR materials - graphics   X X X X                   

List of potential partners   X X X X                   

Contacting companies, 

unis           X X X X X X X X X 

Agreements                             

HR  
Responsible Core-Team-building X           X       X       

Call for Coorganizing 

team                             

Selecting Coorganizing 

Team                             

Managing Coorganizing 
Team                             

Participants 
Responsible 

Opening Ceremonial - 
place X                           

Opening Ceremonial - 
activities                             

Survival Guide                             

Planning Social 

Program                             

Coordinating Guests                             

MKT & PR 
Responsible 

Develop PR Strategy 
overview X                           

Approaching media                             

Marketing materials                             

MKT Materials after 
event                             

IT Responsible 
Plan of IT equipment                             

Develop Webpage of 

event X X X X X X X X X X         

IT Administration                             

Logistics 
Responsible 

Accommodation 
decision X                           

Ensuring material 
equipment                             

Logistics of materials                             
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Process / Week  32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.-52. 

Status Report        X       X X X X X X X       

Final Report                                  X 

Grant application                                    

Bills documentation   X X  X  X  X  X   X X  X  X   X X   X X X     

Final Grant Report                                X X 

FR materials - text                                    

FR materials - 
graphics                                    

List of potential 

partners                                    

Contacting 
companies, unis  X X X X X                         

Agreements            X X X X X X X X         

Core-Team-building  X       X       X                 

Call for 
Coorganizing team  X                                 

Selecting 
Coorganizing Team              X X                   

Managing 
Coorganizing Team                  X X X X X X X     

Opening 

Ceremonial - place                                    

Opening 
Ceremonial - 

activities  X X X X X X X X X X               

Survival Guide              X X X                 

Planning Social 
Program                    X X X X         

Coordinating 
Guests                    X X X X         

Develop PR 

Strategy overview                                    

Approaching media  X X X X X X X X X X X X X X X     

Marketing materials  X X X X X X X X X X               

MKT Materials after 

event                              X X X 

Plan of IT 
equipment                                    

Develop Webpage 
of event                                    

IT Administration                          X X X     

Accommodation 

decision                                    

Ensuring material 
equipment  X X X X X X X X X X X X X X       

Logistics of 
materials                          X X X     

Tabulka 11 Ganttův diagram projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování
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5.7 Rozpočet projektu 

Rozpočet je sestaven na základě poţadavků grantové ţádosti, tj. jak celkový přehled 

nákladů, tak u určitých částí i podrobnější vysvětlení, na co daná oblast nákladů bude 

alokována. Jednotlivé ceny jsou kalkulovány v Eurech. Jako rezerva rozpočtu bylo 

stanoveno zhruba 5 % z celkových nákladů. Kalkulace rozpočtu je pro 200 účastníků  

a 30 spoluorganizátorů. Mezi těchto 230 osob jsou započítáni i facilitátoři diskuzí  

a kouči jednotlivých tréninků. Mezinárodní konference je neziskový projekt pro mladé 

lidi a není za něj vybírán ţádný poplatek, účastníci si pouze hradí své vlastní cestovní 

náklady na konferenci a zpět. 

Odhadované náklady - celkem     

Cestovní náklady během akce € 2 600,00 

Ubytování € 12 370,00 

Strava € 12 900,00 

Nájemné, půjčovné € 1 520,00 

Materiál, drobné vybavení € 820,00 

Marketingové materiály € 3 992,00 

Zahajovací ceremoniál, sociální aktivity € 6 000,00 

Neočekávané náklady (ca 5%) € 1 965,00 

Celkem € 42 167,00 

Tabulka 12 Odhadované náklady konference 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Cestovné 

Jak jiţ bylo zmíněno, náklady na cestovné pro účastníky konference hrazeny nejsou, 

kaţdý účastník si je platí sám. Pro cestovné v rámci konference, konkrétně z Brna do 

místa plenery a zpět do Brna, bude účastníkům zajištěna autobusová doprava. Cena 

stanovena na základě nabídky dodavatelské společnosti. Dále je odhadnut náklad také 

na transport materiálu, drobného vybavení a týmu organizátorů, který bude do místa 

plenery cestovat s předstihem před účastníky.  
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Náklady za ubytování 

Celková částka ubytování se skládá z několika dílčích fází. Před začátkem samotné 

konference je hrazeno ubytování za dvě noci pro deset organizátorů, kteří budou 

připravovat a dolaďovat finální podobu konference. První noc během samotné 

konference bude v Brně, proto je zde podstatně výraznější cena. Počet účastníků na toto 

ubytování je poníţen o organizátory, kteří mají v Brně vlastní ubytování a o oněch deset 

organizátorů, kteří jiţ budou v místě konání hlavních aktivit konference. Po ukončení 

konference desetičlenný tým organizátorů ještě bude mít na starosti následnou evaluaci 

konference a zpracování podkladů pro závěrečné materiály. 

Ubytování během přípravné fáze 

Počet osob Počet nocí Cena za noc Celkem 

10 2 € 8,00 € 160,00 

Ubytování během konference 

Počet osob Počet nocí Cena za noc Celkem 

190 1 € 15,00 € 2 850,00 

230 5 € 8,00 € 9 200,00 

Ubytování během vyhodnocovací fáze 

Počet osob Počet nocí Cena za noc Celkem 

10 2 € 8,00 € 160,00 

Celkem ubytování € 12 370,00 

Tabulka 12 Odhadované náklady za ubytování 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Náklady za stravu 

Náklady za stravu jsou kalkulovány ve třech fázích konference. První fáze je přípravná, 

kdy bude desetičlenný tým připravovat detaily konference jiţ na místě plenery. V druhé 

fázi je kalkulována cena za první příjezdový den odhadem tak, ţe ze zkušenosti je jiţ 

známo, ţe účastníci přijíţdějí v různých časech během prvního dne (pokud někdo 

přijede ještě dříve, dostane stravu poskytnutou aţ od příjezdového dne), proto během 

tohoto dne je kalkulace počtu osob od snídaně aţ po večeři rozloţena. 
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Přípravná fáze 6. - 8. 11. 2013 

počet osob plná penze počet dní celkem 

10 € 8,00 3 € 240,00 

Konference příjezdový den 7. 11. 2013 

  snídaně oběd večeře 

počet osob 60 120 220 

cena € 2,00 € 4,00 € 2,00 

Celkem € 120,00 € 480,00 € 440,00 

Konference  8. 11. 2013 9. - 12. 11. 2013 13. 11. 2013 

  plná penze plná penze za 5 dní snídaně 

počet osob 220 230 230 

cena € 8,00 € 40,00 € 2,00 

Celkem € 1 760,00 € 9 200,00 € 460,00 

Navazující fáze 13. - 15. 11. 2013 počet osob 10 

13. 11. 2013 14. 11. 2013 15. 11. 2013   

oběd+večeře plná penze snídaně+oběd celkem 

€ 6,00 € 8,00 € 6,00 € 200,00 

  Rekapitulace stravného   

 Přípravná fáze € 240,00  

 Konference € 12 460,00  

 Navazující fáze € 200,00  

 Celkem stravné € 12 900,00  

Tabulka 13 Odhadované náklady za stravné 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Nájemné, půjčovné 

Pronájem konferenčního sálu se podařilo s ubytovacím zařízením vyjednat velmi 

příznivě, cena je jiţ zakalkulována v ceně za ubytování pro účastníky konference. V této 

sekci tedy jsou odhadnuty náklady za půjčovné vybavení potřebného navíc mimo to, 

které má BEST Brno běţně k dispozici. 

Nájemné, půjčovné 

Předmět Počet Cena 

Projektor 1x7dní € 600,00 

Mikrofony 4x7dní € 160,00 

LCD obrazovky 2x7dní € 560,00 

Kopírovací stroj 1x7dní € 200,00 

Celkem   € 1 520,00 

Tabulka 14 Odhadované náklady na nájemné, půjčovné 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Materiální vybavení 

Materiál, drobné vybavení   

Předmět Cena 

Náklady na výtisky (ca 40 000 listů) € 560,00 

Prodlužovačky, kabely € 120,00 

Kroužkové vazby € 100,00 

Psací potřeby € 40,00 

Celkem € 820,00 

Tabulka 15 Odhadované náklady na materiál a drobné vybavení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Marketingové materiály 

Jako marketingové materiály budou vyrobeny plakáty a letáky informující o veletrhu 

pracovních a studijních příleţitostí. 

Marketingové materiály     

Předmět Počet Cena 

Plakáty A2 200 € 80,00 

Letáky A5 300 € 12,00 

Banner 1 € 240,00 

Trička 230 € 915,00 

Mikiny 230 € 2 745,00 

Celkem   € 3 992,00 

Tabulka 16 Odhadované náklady na marketingový materiál 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Odhadované příjmy 

Odhadované příjmy   

Grant EU € 10 000,00 

Vlastní zdroje (úspory BEST Brno, mezinárodní BEST) € 13 367,00 

Univerzita € 8 000,00 

Národní, regionální či místní veřejné instituce € 800,00 
Jiné příspěvky (fundraising, podniky a univerzity na job 
fair) € 10 000,00 

Celkem € 42 167,00 

Tabulka 17 Odhadované příjmy konference 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě konzultace s vedením BEST Brno 
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Jak jiţ bylo řečeno, plánování financování u neziskových organizací je značně ztíţeno 

faktem, ţe ne u všech poloţek je moţné předem určit, zda budou skutečně k dispozici. 

A tak musela být provedena i analýza těchto poloţek. Tabulka odhadovaných příjmů 

byla sestavena na základě konzultací s vedením BESTu Brno, přičemţ otevřenou 

poloţkou v tomto rozpočtu je částka grantu a částka jiných příspěvků (fundraising, 

zdroje získané od firem a univerzit na veletrh pracovních příleţitostí v rámci 

konference). Odhadované příjmy plynoucí z poslední zmíněné kategorie jsou pro tento 

případ dle mínění vedení spíše podhodnoceny, a tak se očekává moţnost vyššího 

přísunu zdrojů. Tím by potom byl kryt případ, kdy by ke schválení grantu nedošlo. 

Zbylá chybějící výše by potom byla doplněna z dalších úspor organizace, kdy by mohlo 

dojít k celkovému přehodnocení rozpočtu BESTu Brno a organizace by tak na 

financování tohoto projektu mohla pouţít další úspory i prostředky nyní alokované na 

jiné aktivity. Uskutečnění tohoto projektu by však dotknuto nebylo. Taktéţ v případě 

nouze má BEST Brno podporu i mezinárodního BESTu, který do rozpočtu projektu také 

přispívá. Tabulka příjmů v tomto případě by mohla vypadat následovně. 

Odhadované příjmy   

Vlastní zdroje (úspory BEST Brno, mezinárodní BEST) € 18 367,00 

Univerzita € 8 000,00 

Národní, regionální či místní veřejné instituce € 800,00 

Jiné příspěvky (fundraising, podniky a univerzity na job fair) € 15 000,00 

Celkem € 42 167,00 

Tabulka 18 Odhadované příjmy konference - plán B 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě konzultace s vedením BEST Brno 
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5.8 Přínosy návrhové části 

Přínosem návrhové části této práce je projekt zpracovaný pro sestavení projektové 

přihlášky o financování z fondů EU. Projekt je připraven k podání ke grantovému řízení 

a finální rozhodnutí nyní leţí na vedení BESTu Brno, které musí zváţit následující 

výhody a nevýhody jeho uplatnění. 

Výhody: 

- Získání finančních prostředků do rozpočtu projektu. 

- Získání kredibility pořádané konference díky záštitě EU. 

Nevýhody: 

- Značné omezení týkající se případných změn projektu, protoţe náplň konference 

a pouţité metody práce musí být dlouho dopředu naplánovány a následně se 

jejich dodrţování musí striktně řídit pokyny EU. 

- Zatíţení organizace velkou administrativou projektu a to nejen jiţ při jeho 

plánování a realizaci ale hlavně také v jeho závěrečné fázi, kdy je nutné 

vypracovat podrobnou zprávu pro instituci udělující finanční podporu. 

Celkovým přínosem práce je vypracování vzorového zpracování projektu, který bude 

dále slouţit jako modelový příklad pro budoucí projekty vhodné k financování z fondů 

EU. Projekt mezinárodní konference, na nějţ je tato diplomová práce aplikována není 

finančně závislý na získání grantu, avšak v budoucnu je v BESTu Brno potenciál 

zorganizovat další vzdělávací akce, které by mohly být uskutečněny výhradně na 

základě získání grantové podpory. V tomto případě pak bude tato diplomová práce 

slouţit jako nápomocný nástroj pro jejich přípravu. 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce byla zaměřena na řízení a přípravu projektu z pohledu 

financování z fondů EU. Hlavním cílem diplomové práce bylo zpracovat návrh projektu 

pro účely vytvoření grantové ţádosti. Dosaţení hlavního cíle vedlo skrze naplnění také 

dílčího cíle této práce, kdy byly nejdříve v rámci teoretické části zpracovány poznatky 

z projektového řízení jejich specifika z pohledu projektů financovaných z EU. Dále byl 

charakterizován konkrétní grantový program Mládeţ v akci včetně poţadavků na 

projekty jím financované a zároveň byl nastíněn vývoj tohoto programu do budoucna.  

Výstupem návrhové části této diplomové práce je zpracovaný projekt připravený pro 

sestavení a podání grantové ţádosti, tak aby vyhovoval zadaným poţadavkům jak ze 

strany organizace BEST, tak ze strany EU, čímţ bylo naplněno hlavního cíle této 

diplomové práce. Návrh je však rozpracován dále a pomocí aplikace metod 

projektového managementu byla provedena analýza rizik a návrhy na opatření, taktéţ 

byla sestavena organizační struktura projektu, na jejímţ základě byl dále zpracován 

časový plán jednotlivých rolí organizačního týmu. 

Důvodem proč vznikla potřeba nebo přání zabývat se projektovým managementem 

z tohoto pohledu byl fakt, ţe studentská organizace BEST Brno doposud nevyuţívala 

moţnosti financovat projekty z mládeţnických fondů EU. Tato diplomová práce tak 

přináší návrh na zlepšení v oblasti financování aktivit BESTu Brno, jelikoţ nevyuţití 

všech vhodných zdrojů financování můţe být z pohledu organizace povaţováno za 

nehospodárné řízení. Zlepšení financování znamená také moţnost zvýšení kvality či 

rozsahu poskytovaných sluţeb BESTu Brno pro studenty a potenciál organizovat více 

přínosných vzdělávacích aktivit. 

Z pohledu projektového managementu dále přinesla tato diplomová práce autorce 

znalosti nad rámec studijního oboru a ta si tak dalším studiem potřebných znalostí pro 

vypracování této diplomové práce rozšířila nejen znalosti z předmětů v rámci oboru, 

jako je například risk managmenet nebo podnikový management, ale hlouběji tyto 

oblasti propojila rozšířením znalostí o metody projektového managmentu. 
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Velkým přínosem této diplomové práce je dále vybudování a zavedení znalostí v oblasti 

přípravy projektů pro grantové ţádosti a předání těchto znalostí širšímu okruhu členů 

BESTu Brno pro zpracování dalších projektů v nadcházejících letech. Náplní této práce 

bylo shrnout hlavní oblasti projektového řízení aplikovaného na specifickou událost  

a vypracování návrhové části tak, aby byla přímo pouţitelná pro sestavení grantové 

ţádosti o financování projektů ze zdrojů EU. Práce na zpracování grantové přihlášky 

přinesla nejen autorce, ale i organizaci BEST cenné zkušenosti z praxe a ty jsou v této 

diplomové práci předány dále například i v podobě sestavení praktického popisu 

postupu při přípravě grantové přihlášky včetně stanovení potřebného času ke zpracování 

jednotlivých úkonů, který je přiloţen v příloze této diplomové práce. 
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BEST  Board of European Students of Technology 
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DPH   daň z přidané hodnoty 
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EU   Evropská unie 

FR  fundraising 

FTP  file transfer protocol 

HR  human resources  

IT  information technology 

LBG  Local BEST Group (lokální skupina BEST) 

MKT  marketing 

PR  public relations 
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