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1 ÚVOD 

Lidské zdroje jsou hlavním bohatstvím Evropské unie (EU). Jsou klíčové pro tvorbu a 

předávání poznatků a představují jeden z faktorů, které určují inovační potenciál každé 

společnosti. Investice do vzdělávání a odborné přípravy jsou rozhodujícím faktorem 

konkurenceschopnosti, udržitelného rozvoje a zaměstnanosti v EU, a výrazně ovlivňují 

kvalitu života. Pro většinu jedinců má vzdělání význam a je dokonce i součástí jejich 

životního stylu. Lidem, kteří mají zájem rozšiřovat své vzdělání se naskytuje šance na 

povýšení ve své funkci nebo větší uplatnění na trhu práce.  

Cílem této bakalářské práce je zjistit efektivitu projektu Centrum dětské komunikace 

Vratimov, jeho přínos a také potřebu a zájem o jeho možné pokračování ze strany žáků a 

rodičů. 

Žáci účastnící se mediální výchovy v rámci projektu Centrum dětské komunikace 

Vratimov získávají elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a 

práce s médii. V současné době je totiž velmi důležité pro jednotlivce ve společnosti umět 

zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přichází z médií. Média mají stále větší vliv na 

chování jedince a společnosti, utváření si životního stylu a na kvalitu života vůbec. Mediální 

výchova by měla u žáků rozvíjet schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich 

věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Žáci by se měli naučit také orientaci 

v mediovaných obsazích a schopnosti zvolit si sami odpovídající médium a náplň svého 

volného času.  

Mediální komunikace a média vůbec se staly ukazatelem kvality života jednotlivce. 

Proto s médii nelze nakládat jenom intuitivně, ale hlavně poučeně. Váha, kterou masová 

média mají, je tak velká, a produkce, kterou nám nabízejí, do té míry neprůhledná, že „žít 

s médii“ stále zřetelněji vyžaduje speciální přípravu. Proto je stále potřebnější součást výbavy 

jednotlivce kompetence, která mu umožňuje médií využívat ke svému prospěchu a současně 

se bránit jejich případným neblahým dopadům. 

Druhá kapitola s názvem Podpora vzdělávání v rámci EU se ve své první části věnuje 

Vzdělávací politice EU a jejímu vývoji, během kterého byly vytvořeny vzdělávací programy 

EU, které v současném programovacím období 2007-2013 nahradil Program celoživotního 

vzdělávání. Druhá část kapitoly se z počátku zaměřuje na cíle Regionální politiky EU a 

strukturální fondy EU, které tyto cíle financují. Dále jsou uvedeny operační programy České 

republiky, pomocí nichž má možnost v současném programovacím období čerpat finanční 

prostředky z Fondů EU. Jsou také přiblíženy operační programy financované z Evropského 
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sociálního fondu v ČR pro toto období a podrobněji je rozebrán operační program Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost jako klíčový nástroj podpory vzdělávání v ČR. 

Třetí kapitola nesoucí název Charakteristika projektu příspěvkové organizace se 

nejprve věnuje vysvětlení pojmu projekt a projektový cyklus, poté je rozebrána metodika 

tvorby projektu v EU. Dále je zde představena příspěvková organizace, v rámci které je 

realizován projekt Centrum dětské komunikace, jehož komplexní popis včetně současného 

stavu zahrnuje druhá část kapitoly. 

Praktické části je věnována čtvrtá kapitola, která pro dosažení stanoveného cíle 

bakalářské práce zahrnuje dotazníkové šetření, jehož konkrétní otázky jsou zde rozebrány a 

výsledky zachyceny v odpovídajících grafech. Kapitolu uzavírá následné shrnutí a 

vyhodnocení získaných výsledků. 

V závěru bakalářské práce je obecné shrnutí a zhodnocení projektu Centrum dětské 

komunikace Vratimov. 
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2 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI EU 

Vzdělávání existuje po většinu lidské historie a představuje samostatný proces 

vzdělávání se směřující primárně k rozvoji jedincových vědomostí, dovedností, návyků či 

schopností. Výsledkem vzdělávání je primárně vzdělání, vzdělanost a kvalifikace, dále také 

osobnostní růst a rozvoj, integrace do společnosti a formování člověka k sebeuvědomění, 

odpovědnosti a uplatňování lidských práv1.  

Vzdělání je vybraný a uspořádaný soubor osvojených vědomostí, dovedností, 

poznatků, postojů a hodnot, jimiž se naplňuje myšlení těch, kterým se vzdělání dostává. 

Vzdělání patří mezi socioekonomické ukazatele, které charakterizují populaci. Rozlišujeme 

stupně vzdělání, a to základní, střední a vysokoškolské. Pojem vzdělanost lze chápat jako 

dosaženou vzdělanost populace, která představuje podíl osob v zemi s určitou úrovní 

vzdělání, i jako kvalitu vzdělání poskytovaného školami. Kvalifikace se většinou vyskytuje ve 

vztahu k určité konkrétní pracovní pozici a představuje profil přípravy na povolání 

v kombinaci s délkou praxe v oboru, ve kterém se daná pracovní pozice vyskytuje2. 

Věda nesoucí název pedagogika3 se zabývá vzděláváním a výchovou v nejrůznějších 

sférách společnosti a života4. 

2.1 Vzdělávací politika EU 

Podle definice, kterou uvádí Brdek5, lze vzdělávací politiku Evropské unie (EU) 

definovat jako souhrn činností a iniciativ EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Jestliže 

chceme v Evropě vytvořit znalostní společnost schopnou obstát v globalizované ekonomice, 

je nezbytné vysoce kvalitní vzdělávání a odborná příprava. Členské státy Evropské unie si 

vytváří nejen vlastní vzdělávací politiku, ale také si stanovují společné cíle a vyměňují si 

osvědčené postupy6. 

 

 

                                                 
1 INFOGRAM [online], 2012.  
2 MUNI [online], 2012. 
3 Termín pochází z antického Řecka paidagógos – otrok, který pečoval o syna svého pána. Později pojem 

přesunut do antické latiny paedagogus – učitel, vychovatel. 
4 ÚVOD DO PEDAGOGIKY [online], 2009.  
5 BRDEK, M. a VYCHOVÁ H. Evropská vzdělávací politika. Programy, principy a cíle. 1. vydání. Praha: Aspi 

Publishing, 2004. 167 s. ISBN 80-86395-96-0. 
6 EUROPA [online], 2012.  
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EU je tvořena zeměmi, které prošly různým historickým vývojem a i přes svou 

důležitost se vzdělávací politika EU neřadí mezi společné politiky EU, ale k politikám 

s doplňujícími pravomocemi EU, což znamená, že aktivita EU je v této oblasti omezena jen 

na podporu členských států. Základní pravomoce zůstávají v rukou národních vlád a orgány 

Unie tuto politiku jen koordinují a stanovují některé základní úkoly, strategie a cíle, které jsou 

pro členské země jakýmsi doporučením7. 

Základem vzdělávací politiky je spolupráce mezi členskými státy a Unie svou 

podporou této spolupráce přispívá k rozvoji kvalitního vzdělávání a odborné přípravy. 

Členské státy odpovídají za svůj obsah výuky a organizaci vzdělávacího systému a systému 

odborného vzdělávání a jejich kulturní a jazykovou rozmanitost8.  

Podstata podpory EU ve vzdělávání je založena na systematické a rozsáhlé finanční 

podpoře jednotlivých zemí a regionů. Tato finanční podpora se uskutečňuje na základě 

společně přijatých cílů a prostřednictvím programu celoživotního vzděláván, který je více 

přiblížen  v kapitole 2.3.1, a strukturálních fondů, kterým je věnována kapitola 2.4.  

2.2 Vývoj vzdělávací politiky EU 

Vzdělávání je už několik desítek let jednou z hlavních priorit Unie. Důraz kladený na 

vzdělání se zesílil v kontextu snah o konkurenceschopnější EU a vytvoření společnosti 

založené na znalostech.  

Nárůst spolupráce v oblasti vzdělávání a zájmu o vzdělávání v současné EU úzce 

souvisí se vznikem Evropského hospodářského společenství (EHS)9. EHS mělo svou 

jasnou představu o významu a vlivu vzdělávání a odborné přípravy na hospodářskou 

integraci. Lidské zdroje představují významný potenciál ekonomiky a vyšší vzdělání je 

výhodou pro volný pohyb osob. Požadavky na kvalitu a systémy vzdělávání byly nejprve 

založeny na srovnatelnosti kvalifikací, uznávání diplomů a zapojení sociálních partnerů do 

vzdělávání.  

V oblasti prevence nezaměstnanosti se kladl důraz na adaptabilitu a zaměstnatelnost 

absolventů škol. Role vzdělávání se v EU od té doby mnohonásobně zvětšila a rozšiřuje se i 

nadále10. Největší nárůst zájmu o vzdělávání občanů nastal po podepsání Maastrichtské 

smlouvy v roce 1992 a Amsterodamské smlouvy v roce 1997. 

                                                 
7 BUSINESSINFO [online], 2011. 
8 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY [online], 2006a.  
9 Smlouva o EHS byla podepsána 25. března 1957, EHS vzniklo 1. ledna 1958. 
10 NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ [online], 2008. 
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V polovině 70. let 20. století byl přijat program Radou Evropských společenství 

(ES), který poukazoval na důležitost mobilit studentů a učitelů v rámci Evropy.  

V roce 1980 vytvořila Evropská komise (EK) ve spolupráci s členskými státy informační síť 

pro vzdělávání s názvem Eurydice, která dodnes sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé  

a jednoduše srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé 

Evropě. 

Na počátku 80. let bylo doporučeno, aby školy ES mezi sebou navázaly užší kontakty 

a vzájemně více spolupracovaly. Rok na to byla vyjádřena nutnost a potřeba jednotné 

evropské zodpovědnosti za vzdělávání občanů ES11. 

V roce 1985 se poprvé začal používat pojem „Evropa občanů“, k jehož naplnění měly 

pomoci vzájemné výměny studentů a učitelů, čímž by seznámili jiné země svou kulturou  

a historií. Stejného roku byl také vydán požadavek, aby do výuky byly zařazeny dva cizí 

jazyky již v období povinné školní docházky. Začínalo se diskutovat o vzájemném uznávání 

diplomů a kvalifikací v jednotlivých státech a jejich přenos do jiných států. V tomto období 

bylo vysokoškolské vzdělávání uznáno za vzdělání odborné, což dalo základ pro vznik 

prvních evropských vzdělávacích programů. Více o vzdělávacích programech EU je 

uvedeno v kapitole 2.3. 

Jak již bylo zmíněno, největší nárůst zájmu o vzdělávání občanů nastal po podpisu 

Maastrichtské a později i Amsterodamské smlouvy. Přijetím Maastrichtské smlouvy bylo 

vzdělání konečně formálně uznáno jako specifická oblast, které také spadá do kompetencí 

EU. Členské státy, které smlouvu podepsaly, se tak zavázaly k zavádění evropské dimenze do 

svých vzdělávacích programů. Problematika evropské dimenze vzdělávání v členských 

státech Unie byla podrobněji rozebrána v Zelené knize o evropské dimenzi vydaná 

Evropskou komisí v roce 1993, která navazovala na Maastrichtskou smlouvu. Jejím cílem je 

zdůraznění nutnosti mobility studentů a pedagogů mezi vzdělávacími institucemi 

v jednotlivých členských státech, rozvoj vyučování cizích jazyků, spolupráce států ve 

vzdělávání učitelů apod. Zelená kniha se mimo jiné dotýká také problematiky uznávání 

zkoušek a výstupů vzdělávání v evropské dimenzi a ukazuje na nezbytné zavedení jednotného 

hodnotícího systému do vzdělávání12. 

Na léta 1996 – 1998 byl sjednán další důležitý dokument „Učení v informační 

společnosti“ zaměřen na vybavenost škol informačními technologiemi.  

                                                 
11 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE [online], 2012.  
12 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE [online], 2012. 
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Po summitu v Lisabonu v roce 2000 byl vypracován Evropskou komisí Akční plán 

eLearning, který se snaží především o podporu a prohloubení elektronického vzdělávání. 

Jelikož EK považuje elektronické učení za jedno z nejvýznamnějších prostředků 

vzdělávání, vytvořila v roce 2004 program eLearning13 jako součást programu Socrates se 

zaměřením na podporu spolupráce základních a středních škol v Evropě, evropské virtuální 

univerzity, podpora počítačové a informační gramotnosti a vzdělávání učitelů. Dnes lze 

informace k problematice eLearningu vyhledat na informačním portálu elektronického 

vzdělávání  v Unii14, kde je možno nalézt například informace o projektech, programech, 

dokumentech a iniciativách v oblasti elektronického vzdělávání v EU15. 

V roce 2005 byly vytvořeny dokumenty s názvem Europass pro snazší komunikaci 

mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v Unii. Europass 

má jednotnou strukturu pro celou Evropskou unii a tvoří jej soubor pěti evropských 

dokumentů: 

 životopis – základní dokument Europassu, který vyplňuje každý občan sám 

v libovolném jazyce zemí EU, 

 jazykový pas – dokument poskytuje přehled o úrovni znalostí a zkušeností 

dosažených v jednom nebo více cizích jazycích, 

 mobilita – zaznamenává držitelovu evropskou studijní stáž absolvovanou od 

začátku roku 2005, 

 dodatek k osvědčení – doklad přidaný k osvědčení o odborném vzdělání, který 

usnadňuje pochopení významu osvědčení v cizí zemi, 

 dodatek k diplomu - doklad přidaný k vysokoškolskému diplomu, který 

usnadňuje pochopení obsahu dosaženého vzdělání a významu diplomu v cizí 

zemi16. 

Pro období 2002 až 2010 přijali ministři členských států, odpovědní za vzdělávání  

a odbornou přípravu, strategické cíle, které měly Unii vést k nejvyspělejší znalostní 

ekonomice světa. Postup dostal název „Vzdělávání a odborná příprava 2010“ (ET 2010 – 

Education and training 2010).  

 

                                                 
13 Program fungoval do roku 2006. 
14 www.elearningeuropa.info. 
15 EURAKTIV [online], 2007.  
16 EUROPASS [online], 2012. 
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V průběhu českého předsednictví, konkrétně v květnu roku 2009, přijali ministři školství 

členských států navazující dokument „Strategický rámec evropské spolupráce ve 

vzdělávání a odborné přípravě“ (ET 2020 – Education and training 2020), který kromě 

rozvoje vzdělávání v Evropě do roku 2020 zahrnuje čtyři strategické cíle: 

 realizovat celoživotní učení a mobilitu, 

 zlepšovat kvalitu a efektivitu vzdělávání a odborné přípravy, 

 prosazovat spravedlnost, sociální soudržnost a aktivní občanství, 

 zlepšit kreativitu a inovace, včetně podnikatelských schopností, na všech úrovních 

vzdělávání a odborné přípravy. 

Strategický rámec ET 2020 vymezuje také tzv. evropské referenční ukazatele 

(nazývané European benchmarks), což jsou cílové hodnoty průměrných výsledků všech zemí 

EU ve společných prioritních oblastech, které by měly být dosaženy do roku 2020: 

 alespoň 15 % dospělých by se mělo zapojit do různých forem celoživotního učení, 

 podíl 15letých žáků, kteří mají problémy se čtením, matematikou a přírodními 

vědami, by měl být nižší než 15 %, 

 podíl osob ve věku od 30 do 34 let s dokončeným terciárním vzděláním by měl 

činit minimálně 40 %, 

 podíl osob předčasně ukončujících vzdělávání a odbornou přípravu by měl být 

nižší než 10 %, 

 a vzdělávání v raném věku by se mělo účastnit alespoň 95 % dětí ve věku od 4 let 

do věku, kdy mají zahájit povinnou školní docházku17. 

Jedním z posledních významných kroků Unie v oblasti vzdělávání je přijetí 

Komuniké z Brugg v prosinci 2010, jehož cílem je oživení evropské spolupráce v odborném 

vzdělávání. Definuje řadu dlouhodobých priorit i krátkodobých cílů, při jejichž dosažení se 

evropská spolupráce v odborném vzdělávání v letech 2011 – 2020 posílí, zkvalitní a 

zatraktivní. 

 

 

 

                                                 
17 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY [online], 2006a. 
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2.3 Vzdělávací programy EU 

Prostřednictvím vzdělávání se Evropská unie snaží vytvořit jakéhosi „euro-občana“  

a vzbudit v něm pocit evropanství. Právě k tomu slouží jednotlivé vzdělávací programy  

a programy mobilit, které Evropská unie organizuje.  

Cílem programů je posilovat vzájemné porozumění mezi členskými státy EU prostřednictvím 

vzdělávání a celoživotního učení a podporovat naplňování cílů společné vzdělávací politiky18.  

Unie financuje programy, které jejím občanům prostřednictvím studia, odborné 

přípravy a dobrovolné práce v jiných zemích pomáhají co nejlépe rozvíjet svůj osobní 

potenciál, kterým pak přispívají k ekonomickému rozvoji EU19.  

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, první vzdělávací programy vznikaly v 80. 

letech 20. století. Tyto programy vznikaly jako individuální a navzájem neprovázané evropské 

programy, kterými byly například Petra, Lingua, Minerva, Commet a Erasmus. Do roku 1994 

existovala řada takovýchto samostatných programů, v roce 1995 však došlo k jejich integraci 

do dvou programů Socrates a Leonardo da Vinci a ty byly vytvořeny ve dvou fázích - první 

fáze proběhla v období 1995 – 1999, druhá fáze 2000 – 200620.  

Socrates se zaměřoval na spolupráci v oblasti všeobecného vzdělávání a svými 

aktivitami se dotýkal všech vzdělávacích institucí od mateřských školek až po univerzity  

a další vzdělávací instituce zabývající se např. vzděláváním dospělých. Jeho cílem bylo posílit 

evropský rozměr vzdělávání, podpora znalosti jazyků v EU, podpora spolupráce a mobility  

v oblasti vzdělávání a podpora inovace ve vzdělávání21.  

Socrates tvořily tři oblasti aktivit:  

 Comenius – zaměřen na oblast školského vzdělávání,  

 Erasmus – vysokoškolské vzdělávání,  

 Grundtvig – pro vzdělávání dospělých. 

Ve druhé fázi Socrates pokračoval ve svých cílech, které naplňoval nepatrně odlišným 

způsobem, jelikož byl rozšířen o další dva programy, a to Lingua – zaměřen na podporu 

jazyků a Minerva - podporující distanční vzdělávání a využití informačních a komunikačních 

technologií pro pedagogické účely22. Byly také naplánovány doplňkové akce se souvisejícími 

programy, a to Společné akce – cílem těchto aktivit byla spolupráce s dalšími programy Unie, 

                                                 
18 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE [online], 2012. 
19 EUROPA [online], 2012. 
20 EURAKTIV [online]. 2007. 
21 ŠRANKOTOVÁ, Monika. Akční program v oblasti celoživotního vzdělávání 2007 – 2013 a možnosti jeho 

využití v ČR. Brno, 2008. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta ekonomicko správní, Katedra 
veřejná ekonomika. 

22 EUR-LEX [online], 2009a. 
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např. Mládež, Leonardo, Tempus, a Doplňkové aktivity, které podporovaly veškeré cíle  

a záměry aktivit programu a programu jako celku23. 

Program Leonardo da Vinci (LdV) na podporu politiky odborného vzdělávání Unie 

vznikl na základě rostoucí potřeby zvyšovat zaměstnatelnost a adaptabilitu na ekonomické  

a společenské změny a zvyšovat sociální soudržnost a konkurenceschopnost EU. LdV se stal 

zastřešujícím programem pro již existující programy:  

 Comett – program pro podporu spolupráce mezi univerzitami a podniky, 

 Force – podpora profesního vzdělávání, 

 Petra – kooperace ve vzdělávání a odborné přípravě, 

 Eurotecnet - podpora inovací a nových technologií v odborném vzdělávání, 

 Lingua – rozvoj jazykového vzdělávání. 

Leonardo da Vinci byl považován za základní nástroj pro realizaci evropské politiky 

odborného vzdělávání. Zásluhou mnoha úspěšných pilotních projektů uskutečněných na 

nadnárodní úrovni program pokračoval i ve druhé fázi v letech 2000 – 2006 a zaměřoval se 

především na mobility, které byly efektivním prostředkem podpory odborného vzdělávání. 

Druhá fáze programu je spojena také s jeho zjednodušením a snížením počtu cílů z 19 na 3  

a druhů projektů z 23 na 524. Jedná se o projekty: 

 mobilita - podpora nadnárodních projektů mobility pro osoby odborně se 

vzdělávající, zejména mladé lidi a pro instruktory, 

 pilotní projekty - podpora nadnárodních projektů týkajících se rozvoje a šíření 

inovací a kvality v oblasti odborného vzdělávání, včetně akcí zaměřených na 

využívání informačních a komunikačních technologií v odborném vzdělávání, 

 jazykové znalosti - podpora projektů, které podporují jazykové a kulturní 

znalosti v odborném vzdělávání, 

 nadnárodní sítě - podpora nadnárodní sítě evropských zkušeností a jejich 

šíření, 

 referenční materiál - podpora akcí určených k zpracování, aktualizaci a šíření 

srovnatelných údajů25. 

 

                                                 
23 BRDEK, M. a VYCHOVÁ H., ref. 5. 
24 ŠRANKOTOVÁ, Monika. ref. 22. 
25 EUR-LEX [online], 1999b. 
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2.3.1 Program celoživotního vzdělávání 

Dne 14. prosince 2006 vstoupilo v platnost rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15.11.2006 o zavedení akčního programu v oblasti 

celoživotního vzdělávání (LLP)26 na období od 1.1.2007 do 31.12.2013. Tento program 

nahradil stávající programy vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a elektronického 

vzdělávání, ukončené v roce 200627.  

LLP umožňuje lidem ve všech fázích jejich života účastnit se studijních zkušeností  

a pomáhá rozvíjet vzdělávání a odbornou přípravu v celé EU. „Obecným cílem Programu 

celoživotního vzdělávání je přispívat prostřednictvím celoživotního učení k rozvoji 

Společenství jako vyspělé znalostní společnosti s udržitelným hospodářským rozvojem,  

s větším počtem a vyšší kvalitou pracovních míst a s větší sociální soudržností při zajištění 

dobré ochrany životního prostředí pro budoucí generace. Program se zejména zaměřuje na 

podporu výměny, spolupráce a mobility mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné 

přípravy v rámci Společenství tak, aby se staly zárukou světové kvality.“ Na sedmileté 

programovací období 2007 – 2013 bylo pro tento program vyčleněno 6 970 000 000 EUR28. 

V roce 2012 je do tohoto programu zapojeno všech 27 členských států EU, země 

ESVO (Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko) a kandidátské země Chorvatsko  

a Turecko. LLP tvoří čtyři odvětvové programy, jeden průřezový program a program Jean 

Monet29, jak znázorňuje tabulka 2.1. V České republice je zodpovědné za Program 

celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a odpovídá 

také za tvorbu kontaktních míst pro další evropské programy, které však již nejsou 

decentralizovány. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Lifelong Learning Programme 
27 NÁRODNÍ AGENTURA PRO EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY [online], 2012.  
28 EUR-LEX [online], 2006c.  
29 NÁRODNÍ AGENTURA PRO EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY [online], 2012. 



15   

Tabulka 2.1: Program celoživotního vzdělávání 

4 odvětvové programy 

COMENIUS 
zaměřený na 

předškolní a školní 
vzdělávání až do 
úrovně ukončení 

středního vzdělání 

ERASMUS 
zaměřený na 

vysokoškolské 
vzdělávání a odborné 

vzdělávání na 
vysokoškolské 

úrovni 

LEONARDO DA 
VINCI 

zaměřený na odborné 
vzdělávání a 

odbornou přípravu 

GRUNDTVIG 
zaměřený na 

vzdělávání dospělých 
a celoživotní učení 

Průřezový program se skládá ze čtyř hlavních činností: 
                                  - spolupráce a inovace politik, 
                                  - podpora studia jazyků, 
                                  - informační a komunikační technologie, 
                                  - šíření a využívání výsledků v oblasti celoživotního učení 
 

program Jean Monnet zahrnuje akce Jean Monnet a provozní granty pro evropské instituce 

Zdroj: NÁRODNÍ AGENTURA PRO EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY [online], 2012; vlastní 
zpracování 

 

2.4 Možnosti podpory ze strukturálních fondů 

Fondy Evropské unie zahrnují nástroje finanční a technické pomoci a jsou určeny 

především pro podporu hospodářského růstu členských států, zlepšování vzdělanosti obyvatel 

a snižování sociální nerovností30. 

K prioritám Evropské unie patří snižování regionálních disparit a vyrovnávání nestejné 

sociální a ekonomické situace v členských státech se zachováním jejich kulturních  

a historických hodnot. K naplňování těchto priorit je určena Regionální politika EU31. 

Regionální politika EU dnes patří k nejvýznamnějším aktivitám EU. Zaujímá 

významné postavení v celkové politice EU, což dokazuje podíl této politiky na celkovém 

rozpočtu Unie ve výši kolem 35 % a je tak druhou největší výdajovou kategorií hned po 

společné zemědělské politice. V letech 2007–2013 investuje EU do evropských regionů 

celkem 348 miliard EUR z celkového rozpočtu EU ve výši 864 miliard EUR. 

 

 

 

 

                                                 
30 FONDY EU [online], 2012a. 
31 TAUER, V. a kol. Získejte dotace z fondů EU. 1. vydání. Brno: Computer Press, a.s., 2009. 160. s. ISBN 978-

80-251-2649-3.  
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V současném programovacím období má regionální politika k dispozici tři hlavní 

nástroje – strukturální fondy (SF) zahrnující Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)  

a Evropský sociální fond (ESF) a třetí nástroj, který nepatří mezi strukturální fondy Kohezní 

fond (CF)32. 

Tyto tři finanční nástroje financují tři cíle regionální politiky stanovené pro období 

2007–2013, kterými jsou: 

 Konvergence – zaměřen na nejméně rozvinuté členské státy a regiony a jejich 

podporu růstu a zaměstnanosti. Důraz klade především na znalostní společnost  

a inovace, zlepšování životního prostředí a výkonnosti správy, schopnost 

přizpůsobovat se sociálním a hospodářským změnám. 

Do tohoto cíle se řadí regiony: 

- jejichž HDP/obyv. < 75 % průměru HDP/obyv. EU-25, 

- regiony způsobilé pro přechodný režim tohoto cíle „phasing-out“ – tzn. jejich 

HDP/obyv. > 75 % průměru EU-25 a zároveň dosahují HDP/obyv. < 75 % 

průměru EU-15, 

- státy způsobilé pro čerpání z fondu soudržnosti – HND < 90 % průměru tohoto 

ukazatele pro celou EU. 

 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – cíl je zaměřen na posílení 

konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů a zvýšení zaměstnanosti tak, že 

předjímá sociální a hospodářské změny. Cíl zahrnuje všechny oblasti Unie, které: 

- nepatří do cíle Konvergence, 

- regiony v přechodném režimu „phasing-in“, tj. regiony s HDP/obyv. > 75 % 

průměru EU, 

 Evropská územní spolupráce – tento cíl má přispívat k přeshraniční, nadnárodní 

i meziregionální spolupráci. Je doplňkem obou zbývajících cílů, jelikož regiony 

vhodné pro tento cíl jsou zároveň způsobilé i pro ostatní dva cíle. Podporuje 

oblasti městského, venkovského a pobřežního rozvoje, rozvoj ekonomických 

vztahů, tvorbu malých a středních podniků. Spolupráce je zaměřena na vývoj, 

výzkum, informační společnost, prevence rizik a životní prostředí. V tabulce 2.2 

jsou znázorněny jednotlivé cíle a fondy. 

 

                                                 
32 MAREK, D. a KANTOR T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. rozšířené 

vydání. Brno: Barrister & Principal, 2009. 215. s. ISBN 978-80-87029-56-5. 
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Tabulka 2.2: Cíle regionální politiky EU a jejich finanční nástroje 

2007-2013 

Cíle Finanční nástroje 

Konvergence 
ERDF 
ESF 
CF 

Regionální 
konkurenceschopnost a 
zaměstnanost 

ERDF 
ESF 

Evropská územní 
spolupráce 

ERDF 

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION, ref. 34, s. 10 
 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

Fond byl založen roku 1975 a jeho úkolem je podpora investičních projektů  

a přispívat ke snižování rozdílů mezi regiony Unie. Při financování je zaměřen především na 

výzkum, inovace, ochranu životního prostředí a prevence rizik. Jeho významnou úlohou jsou  

i investice do infrastruktury. 

„Podle článku 160 Smlouvy a nařízení (ES) č. 1083/2006 přispívá Evropský fond pro 

regionální rozvoj k financování pomoci zaměřené na posílení hospodářské a sociální 

soudržnosti tím, že vyrovnává zásadní regionální rozdíly podporou rozvoje a strukturálních 

změn regionálních ekonomik, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí  

a zaostávajících regionů, a podporou přeshraniční, nadnárodní a meziregionální 

spolupráce“33. 

Evropský sociální fond (ESF) 

ESF vznikl v roce 1957 a na rozdíl od ERDF podporuje neinvestiční projekty. Tento 

fond je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. 

„Evropský sociální fond přispívá k prioritám Společenství, pokud jde o posílení hospodářské 

a sociální soudržnosti zvyšováním zaměstnanosti a počtu pracovních příležitostí, podporou 

vysoké úrovně zaměstnanosti a zvyšováním počtu pracovních míst a jejich kvality. Činí tak 

prostřednictvím podpory politik členských států, jejichž cílem je dosáhnout plné 

zaměstnanosti a kvality a produktivity práce, podpořit sociální začlenění, včetně přístupu 

                                                 
33 EUROPEAN COMMISSION. Cohesion Policy 2007-13 - Commentaries and official texts. Luxembourg: 

Office for Official Publications of the European Communities, 2007. 160. s. ISBN 92-79-03805-2. 
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znevýhodněných osob k zaměstnání, a snížit rozdíly v zaměstnanosti na celostátní, regionální 

a místní úrovni“34. 

Objem finančních prostředků z ESF pro Českou republiku na současné programovací 

období 2007-2013 činí 3,8 mld. EUR35.  

2.4.1 Získání finanční podpory ze strukturálních fondů EU 

Strukturální fondy představují vymezené finanční prostředky se stanovenými pravidly 

pro jejich použití při rozvoji regionů. Členské státy mohou vycházet ze svých specifických 

potřeb při vyjednávání s Unii o zaměření pomoci ze strukturálních fondů a mohou tak 

příspěvky využívat přímo pro řešení jejich konkrétních problémů. 

Peníze ze SF jsou čerpány v rámci sedmiletých cyklů a na základě definování jasných 

cílů a priorit. Zdrojem financí SF jsou finanční  příspěvky členských států do rozpočtu Unie. 

Na současné programovací období 2007-2013 má ČR z evropských fondů k dispozici 26,69 

miliard EUR36. Pro úspěšné čerpání musí ČR přidat navíc přibližně 4 mld. EUR, protože EU 

financuje maximálně 85 % výdajů z aktivit uskutečněných v rámci regionální politiky37. 

Jak uvádí Bajer a Matyáš prostředky bývají většinou uvolňovány po dokončení 

projektu nebo jeho dílčí etapy, jedná se tak o zpětné financování38. 

2.4.2 Programování 

Podle Stejskala a Kovárníka vychází regionální politika EU a využívání strukturálních 

fondů při financování jednotlivých projektů ze základních principů, kterými jsou 

programování, solidarita, subsidiarita, koncentrace, partnerství, adicionalita, 

monitorování a vyhodnocování39. 

 

 

 

 

                                                 
34 EUROPEAN COMMISSION, ref. 34, s. 112. 
35 ESF ČR [online], 2008. 
36 NOVOTNÁ, Martina. Regionální politika EU. Dotisk 1. vydání. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2008. 

210 s. ISBN 978-80-248-1413-1. 
37 FONDY EU [online], 2012b. 
38 BAJER, P. a MATYÁŠ J. Praktický průvodce dotacemi.1. vydání. Příbram: EUROSPOLEČNOSTI a.s., 2009. 

122 s. ISBN 978-80-254-4017-9. 
39 STEJSKAL, J. a KOVÁRNÍK J. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, 2009. 216 s. ISBN 978-80-

7367-588-2. 
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Z těchto principů je v rámci procesu tvorby programové dokumentace velmi 

významný princip programování. Tento pojem si vysvětlíme na příkladu České republiky. 

Programovací mechanismus začíná u Evropské komise, která před každým obdobím stanoví 

cíle regionální politiky a ty obecně definují jakým způsobem, jakými prostředky a do kterých 

regionů budou finanční prostředky směřovat, dále v jaké výši jednotlivé příspěvky budou  

a jejich rozložení v programovacím období. Poté ČR zpracuje svůj tzv. Národní rozvojový 

plán (NRP), který je základním dokumentem pro uplatňování regionální politiky a definuje 

základní priority státu. Na NRP a cíle EU dále navazuje tzv. Národní strategický referenční 

rámec jako základní rozvojová strategie ČR, rozebírá strategické cíle a definuje jednotlivé 

operační programy (OP), programové dokumenty i jejich zaměření. OP jsou dále tvořeny 

prioritními osami a oblastmi podpory40 (OP blíže popsány v kap. 2.5). Programování 

regionální politiky graficky znázorňuje obrázek 2.1. 

Obrázek 2.1: Programování regionální politiky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: BOHÁČKOVÁ, I. a HRABÁNKOVÁ M. Strukturální politika Evropské unie. Praha: C.H.Beck, 
2009. 188 s. ISBN 978-80-74001-11-6; vlastní úprava 

 
 
 
 
 

                                                 
40 CHVOJKOVÁ, A. a KVĚTOŇ V. a kol. Finanční prostředky fondů EU v programovacím období 2007-2013. 

Praha: IREAS, institut pro strukturální politiku , o.p.s., 2007. ISBN 978-80-86684-43-7. 
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2.5 Operační programy ČR v programovacím období 2007-2013 

Operační programy jsou nástrojem realizace regionální politiky v ČR  

a prostřednictvím nich jsou příjemcům finanční prostředky distribuovány ze SF, a proto si na 

úvod vysvětlíme, co si pod pojmem operační program představit. 

Operační program zpracovávají členské země EU a je základním strategickým 

dokumentem finanční a technické podpory pro konkrétní tématickou oblast nebo konkrétní 

region soudržnosti. OP zahrnuje podrobně popsané cíle a priority, které chce země v dané 

oblasti dosáhnout v daném programovacím období. V OP je dále také zachycen popis 

typových aktivit, na které lze prostředky ze strukturálních fondů čerpat, a výčet všech, kteří 

mohou o finanční prostředky požádat41. 

Jak již bylo uvedeno, OP se rozdělují na prioritní osy a ty konkrétně popisují 

možnosti využití prostředků přidělených danému OP. Prioritní osy se dále člení na oblasti 

podpory, popřípadě na podoblasti podpory.  

Na programovací období 2007-2013 připravila ČR 24 operačních programů pro 

využívání prostředků z fondů EU. Tyto OP jsou rozděleny mezi tři již zmíněné cíle regionální 

politiky. V rámci cíle Konvergence má ČR dva různé typy OP, které jsou určeny pro celé 

území ČR kromě hlavního města Prahy. Prvním typem je osm tematických OP, které mají 

své specifické tematické zaměření. Na tyto OP je vyčleněno z fondů EU 21,2 mld. EUR. 

Druhý typ OP v rámci cíle Konvergence jsou regionální OP (ROP) a v ČR je jich celkem 

sedm s přidělenou částkou 4,6 mld. EUR. ROP pokrývají několik tematických oblastí s cílem 

zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů 

pro investory. Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou příslušného regionu 

soudržnosti.  

Do cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost v ČR spadá z regionů 

soudržnosti pouze hlavní město Praha a pro něj jsou vytvořeny dva OP s alokací prostředků 

ve výši 343,3 mil. EUR. Do posledního cíle Evropská územní spolupráce spadají v ČR 

všechny regiony a lze čerpat prostředky ze sedmi OP a dvou síťových OP. Na tento cíl 

připadá 0,39 mld. EUR42.  Výčet všech operačních programů ČR v rámci jednotlivých cílů je 

zachycen v příloze č. 1., alokace finančních prostředků podle operačních programů v příloze 

č. 2. 

                                                 
41 FONDY EU [online], 2012a. 
42 FONDY EU [online], 2012c. 
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2.5.1 OP financované z ESF v ČR v programovacím období 2007 - 2013 

Pro současné programovací období má Česká republika možnost čerpat finanční 

prostředky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím tří operačních programů:   

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost,  

 OP Praha – Adaptabilita, 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost43. 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 

Podle Přichystala jde o program zaměřený na tzv. měkké neboli neinvestiční projekty 

a jeho hlavním zaměřením je snižování nezaměstnanosti pomocí aktivní politiky trhu práce, 

podpora profesního vzdělávání, začleňování sociálně vyloučených obyvatel do společnosti, 

zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráce ve všech zmíněných oblastech. 

Program spadá do tematických OP a je tedy financován z prostředků cíle Konvergence, ale 

ve vybraných oblastech i z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost. Subjekty, které mohou z OP LZZ čerpat jsou například zaměstnavatelé, 

orgány státní správy, kraje, obce, poskytovatelé sociálních služeb či vzdělávací a poradenské 

organizace a další. OP LZZ je tvořen šesti prioritními osami, kterými jsou Adaptabilita, 

Aktivní politiky trhu práce, Sociální integrace a rovné příležitosti, Veřejná správa a veřejné 

služby, Mezinárodní spolupráce, Technická pomoc44. 

OP Praha – Adaptabilita 

Program lze využít na podporu neinvestičních projektů a pouze pro území hlavního 

města Prahy. Je financován z fondů EU v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost  

a zaměstnanost a je zaměřen na vzdělávání, boj proti sociálnímu vyloučení, podporu 

nezaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, jeho globálním cílem je tedy 

především zvýšení konkurenceschopnosti Prahy prostřednictvím posílení adaptability  

a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšení přístupu k zaměstnání pro všechny. U tohoto 

programu mohou být jeho účastníky pouze ti, kteří pracují pro pražské zaměstnavatele 

nebo jsou studenty pražských škol. Realizátoři projektu však mohou být z celé ČR. 

Program tvoří čtyři prioritní osy – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky, Podpora vstupu na 

trh práce, Modernizace počátečního vzdělávání, Technická pomoc45. 

                                                 
43 BUDÍK, J. Evropské strukturální fondy a jejich využívání. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní 

o.p.s., 2009. 80 s. ISBN 978-80-7408-014-2. 
44 PŘICHYSTAL, A. Kuchařka pro žadatele z fondů EU aneb jak uvařit dobrý projekt. 1. vydání. Nymburk: 

VEGA-L, 2008. 153 s. ISBN 978-80-86757-94-0. 
45 FONDY EU [online], 2012e. 
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Řídícím orgánem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, které je také zároveň zodpovědným orgánem v ČR za celkové řízení 

pomoci z Evropského sociálního fondu. OP Praha – Adaptabilita má jako své řídící centrum 

Magistrát hlavního města Prahy. Dalšími partnery realizace jsou Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, 

úřady práce, orgány místní a regionální samosprávy46. 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 

Tento operační program spadá do rámce prioritní osy Národního rozvojového plánu  

a Národního strategického referenčního rámce ČR pro období 2007-2013 Otevřená, flexibilní 

a soudržná společnost a Konkurenceschopná česká ekonomika. Program je určen přímo pro 

oblast školství na podporu rozvoje vzdělanosti, investic do lidského kapitálu, rozvoj znalostí, 

dovedností a kompetencí jednotlivců47. Jelikož projekt, na který je práce zaměřena, spadá do 

oblasti tohoto programu, je OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost blíže popsán v kapitole 

2.6. Tabulka 2.3 zachycuje, v jaké výši jsou finančních prostředky alokovány z ESF mezi 

jednotlivé programy financované v ČR z tohoto fondu. 

Tabulka 2.3: Alokace finančních prostředků z ESF mezi jednotlivé programy 

Operační program 
Výše alokace z ESF (mil. 

EUR) 

Podíl na celkové alokaci 

ESF 

OP Lidské zdroje a 
zaměstnanost 

1 837,4 
 

48,67% 
 

OP Praha – Adaptabilita 
108,4 

 
2,87% 

 

OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

1 828,7 
 

48,44% 
 

Zdroj: MŠMT [online], 2011, s. 14; vlastní zpracování 

2.6 OPVK jako klíčový nástroj podpory vzdělávání v ČR 

Operační program byl schválen Evropskou komisí 12. října 2007 jako víceletý 

tematický program s řídícím orgánem MŠMT České republiky. Globálním cílem programu 

je rozvoj vzdělanostní společnosti s účelem posílení konkurenceschopnosti ČR pomocí 

modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do 

komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Pro 

naplnění globálního cíle má program i své specifické cíle, kterými jsou: 

                                                 
46 ESF ČR [online], 2008. 
47 MAREK, D. a KANTOR T., ref. 33. 
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 rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání, 

 inovace v oblasti terciárního vzdělávání, 

 posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů, 

 vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení. 

OPVK je financován z prostředků ESF v rámci cíle Konvergence, ale projekty, které 

vytváří systémový rámec celoživotního učení, jsou podporovány i z prostředků pro cíl 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (způsobilým územím je tedy i Praha). 

Finanční alokace pro OPVK činí zhruba 2,15 mld. EUR. Ze zdrojů EU je to 1,83 mld. EUR 

(85%), ze státního rozpočtu 0,32 mld. EUR (15 %), míra spolufinancování pro projekty 

dosahuje až 100 % způsobilých výdajů projektu. 

Program je tvořen pěti prioritními osami, které rozdělují operační program na logické 

celky. Osy jsou dále konkretizovány pomocí tzv. oblastí podpor a ty vymezují, jaké typy 

projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 

Prioritní osa č. 1 – Počáteční vzdělávání 

Důraz je kladen na to, aby se dostávalo kvality do vzdělávání, a to pomocí 

monitorování a hodnocení škol, rovného přístupu na podporu klíčových kompetencí, kvality 

vzdělávání pedagogických pracovníků a zohledňování nadání každého jednotlivce tak, aby se 

zvýšila možnost uplatnění absolventů škol na trhu práce. 

Oblasti podpory:  

 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání, 

 1.2 -  Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními  vzdělávacími 

potřebami, 

 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, 

 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, 

 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. 

Prioritní osa č. 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Cílem této prioritní osy je modernizace terciárního vzdělávání, inovace v této oblasti 

pro větší flexibilitu a kreativitu absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice. Zvýšení 

atraktivity výzkumu a vývoje a pro vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by 

podporovaly inovační proces jako celek. 
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Oblasti podpory: 

 2.1 - Vyšší odborné vzdělávání 

 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání, 

 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, 

 2.4 - Partnerství a sítě. 

Prioritní osa č. 3 – Další vzdělávání 

Důraz u této osy je kladen na posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů, jelikož 

je to základní faktor konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR a to pomocí 

podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky. 

Oblasti podpory: 

 3.1 - Individuální další vzdělávání, 

 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. 

Prioritní osa č. 4 (a, b) – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence, 

cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost) 

Cílem prioritních os 4a a 4b je vytvořit moderní, kvalitní a efektivní systém 

celoživotního učení a to za pomoci rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, 

včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení. 

Oblasti podpory: 

 4.1 - Systémový rámec počátečního vzdělávání, 

 4.2 - Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve 

výzkumu a vývoji, 

 4.3 - Systémový rámec dalšího vzdělávání. 

Prioritní osa č. 5 (a, b) – Technická pomoc (cíl Konvergence, cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost) 

Oblasti podpory: 

 5.1 - Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu, 

 5.2 - Informovanost a publicita programu, 

 5.3 -  Absorpční kapacita subjektů implementujících program. 

Obrázek 2.2 zachycuje procentní vyjádření jak jsou finanční prostředky vymezené pro 

OPVK z Evropského strukturálního fondu rozděleny mezi jednotlivé prioritní osy48.  

                                                 
48 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY [online], 2006b. 
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Obrázek 2.2: Alokace finančních prostředků z ESF na jednotlivé prioritní osy v % 

(100% = 1,83 mld. EUR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY [online], 2006c 
 

U programu OPVK se rozlišují dva typy projektů, jak uvádí Palánová a Rathouský, 

kterými jsou individuální projekty a globální granty.  

Individuální projekty (IP) – vztahují se na výzvy vyhlašované pro prioritní osu 1, 2, 

3 a 4, délka trvání a výše podpory pro IP se stanovuje ve výzvě. Jedná se většinou o projekty 

velké rozsahem a dosahem aktivit i objemem financí. IP jsou dále členěny na: 

 Národní IP – připravuje a realizuje je MŠMT ČR a realizovány jsou na celém 

území ČR, 

 Ostatní IP – připravují a realizují je instituce na regionální či nadregionální 

úrovni. 

Globální granty – jsou vyhlašovány pro prioritní osu 1 a 3 a vyhlašovatelem  

a správcem jsou kraje ČR. Grantové projekty se realizují na území daného kraje a mohou být 

až tříleté. Rozpočet projektu předkládaného v rámci globálního grantu je  0,4 mil. až 25 mil. 

Kč nebo podle zadání výzvy49.   

Žadateli a příjemci podpory v rámci tohoto OP mohou být ústřední orgány státní 

správy, kraje, města a obce, školy a školská zařízení, sdružení asociace škol, zaměstnavatelé, 

profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů, profesní organizace 

odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové, organizace působící ve vzdělávání  

a kariérovém poradenství, instituce poskytující poradenství pro oblast dalšího vzdělávání, 

instituce vědy a výzkumu, vývojová a inovační centra, zdravotnická zařízení, nestátní 

neziskové organizace a organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže. 

                                                 
49 PALÁNOVÁ, I. a RATHOUSKÝ M. Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-

2013 – praktická příručka pro školy. 1. vydání. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. 41 s. ISBN 
978-80-87063-16-3. 



26   

3 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU PŘÍSPĚVKOVÉ 

ORGANIZACE 

Aby mohla členská země EU čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů musí 

mít sestavený institucionální rámec, který je předpokladem pro přípravu a realizaci projektů. 

Ten je součástí Národního strategického referenčního rámce a detailněji je rozveden 

v jednotlivých OP a jednotných programových dokumentech. Koordinací Národního 

strategického referenčního rámce je pověřen Národní orgán pro koordinaci. Implementační 

strukturu, jejíž členové pečlivě pracují s prostředky EU a s veřejnými a privátními prostředky 

na spolufinancování, tvoří řídící orgán, zprostředkující subjekty, příjemci, platební  

a certifikační orgán, platební jednotka, monitorovací výbor, technická asistence a auditní 

orgán50. 

3.1 Co je to projekt? 

Jelikož nejdůležitějším klíčem pro čerpání dotací z Evropské unie jsou kvalitně 

zpracované projekty, je potřeba si pojem projekt vysvětlit. Samotné slovo projekt pochází 

z latinského slovesa proicere, což znamená hodit něco dopředu. Pochopení významu pojmu 

projekt je základním předpokladem pro pochopení celé problematiky projektového řízení51. 

Autoři publikací zaměřených na projektové řízení nebo společnosti či instituce realizující 

projekty mají vždy vlastní definici. Podle Budíka lze projekt charakterizovat jako soubor 

činností, jejichž účelem je dosažení stanovených cílů, které vedou ke konkrétnímu výsledku, 

při zadaném čase, zdrojích, nákladech a kvalitě s cílem vytvořit jedinečný produkt či službu. 

Jedná se o aktivitu, která je v čase omezená, má dané termíny a je realizovaná jen jednou, aniž 

by se opakovala. Zdroje projektu pro jeho realizaci jsou limitované a celková cena je daná, je 

nutné sledování průběhu projektu v určených kontrolních bodech. Naproti tomu je pak 

program chápán jako řada projektů, jejichž cíle přispívají a vedou ke společnému 

celkovému cíli a to na úrovni regionu, sektoru, země či více zemí. Prospěch z úspěšně 

realizovaného projektu mohou mít například zaměstnanci různých firem, nezaměstnaní, 

občané, obce, podnikatelé, státní i nestátní instituce, školy, žáci či studenti a podobně52. 

 

 

                                                 
50 TAUER, V. a kol., ref. 32. 
51 ŠTEFÁNEK, R. a kol. Projektové řízení pro začátečníky. 1. vydání. Brno: Computer Press, a. s., 2011. 304 s. 

ISBN 978-80-251-2835-0.                                                                                                                                                                                                                                                                    
52 BUDÍK, J., ref. 44. 
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Rozlišujeme několik typů projektů, jak uvádí Vilamová: 

 jednotematické – projekty zaměřené na jeden homogenní problém, 

 vícetematické – řeší více věcných témat současně, 

 krátkodobé – do 1 roku, 

 střednědobé – 2 – 4 roky, 

 dlouhodobé – více než 4 roky (u strukturálních fondů sedmileté), 

 malé – od 0,5 mil. – 2 mil. Kč, 

 velké – od 2 mil. – 20 mil. Kč, 

 investiční – tzv. tvrdé projekty, primárně jsou zaměřeny na pořízení investičního 

majetku (např. modernizace technologií, staveb, výstavba hotelu, rekonstrukce 

učeben základní školy apod.), který je pak nástrojem k realizaci výstupů  

a naplňování cílů projektu. Smyslem projektů  není jen fyzická realizace konkrétní 

stavby, ale pořízení nástroje pro umožnění provozování dalších veřejně 

prospěšných aktivit, 

 neinvestiční – tzv. měkké projekty, jsou zaměřené na podporu realizace činností,  

u kterých pořízení majetku je jen podpůrnou záležitostí a je značně omezeno. 

Příkladem mohou být projekty v oblasti vzdělávání, rekvalifikace, poskytování 

sociálních služeb či volnočasových aktivit apod. 

U neinvestičních projektů se efekty (výstupy) projevují již v průběhu projektu, kdežto 

u investičních až po jejich skončení. Proto je u investičních projektů potřeba sledovat tzv. 

provozní fázi, kde je monitorováno, jak žadatel plní výstupy, ke kterým se zavázal ve smlouvě 

o poskytnutí dotace53. 

3.1.1 Projektový cyklus 

Projektový cyklus je metodickou pomůckou, která definuje základní aktivity 

odehrávající se v rámci přípravy a řízení projektu. Zachycuje všechny fáze projektu od 

vzniku projektového záměru až po zhodnocení dopadů projektu a zpracování zkušeností 

z jeho realizace do dalšího plánování. Graficky je projektový cyklus znázorněn v obrázku 3.1. 

Projektový cyklus zachycuje nejen různé fáze projektu, ale i různé aktéry podílející se na 

procesu a užívané způsoby rozhodování. Délka jednotlivých fází je různá u každého projektu.  

                                                 
53 VILAMOVÁ, Šárka. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie. 1. vydání. GRADA Publishing, a.s., 2005. 200 

s. ISBN 80-247-1194-X. 
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Všechny fáze projektového cyklu se organizují podle jasného logického rámce, musí se 

doplňovat, řídit stejnými principy a naznačovat další směr pokračování časového  

i obsahového hlediska. 

V literatuře se většinou objevují dvě varianty projektového cyklu, a to buď pěti fázový 

nebo šesti fázový. Marek a Kantor dělí projektový cyklus do šestí fází: 

1. identifikace a formulace záměru - obsahem fáze je počáteční myšlenka celého 

projektu a její předběžný nástin. Tomu by měla předcházet důkladná analýza 

situace s ohledem na specifika dané problematiky a regionu, ve kterém se má 

projekt realizovat a je třeba ujistit se, jestli je možno na daný projektový záměr 

čerpat ze strukturálních fondů prostředky. Pokud zjistíme, že je náš projektový 

záměr slučitelný s existujícím operačním programem můžeme pokračovat v jeho 

zpracování. Výsledky fáze jsou pak vstupy pro další fáze, 

2. příprava projektu a jeho formulace - v této fázi se návrh záměru podrobně 

rozpracovává a to i společně s finanční a institucionální analýzou a dopadů na 

životní prostředí. Dále se přehodnocují cíle a plány projektu a stanovují se 

účastníci a management projektu. Pod pojmem plánování projektu se skrývá 

posouzení jeho rozsahu, rozpočtu, aktivit, které bude obsahovat, rozvržení 

časového harmonogramu, personální obsazení, propracování všech oblastí projektu 

a promyšlení rizik a nástrah do nejmenších detailů. Hlavní prioritou této fáze je 

potvrdit význam a proveditelnost projektu. Je potřeba vědět, jaké jsou dostupné  

a zároveň potřebné prostředky pro realizaci projektu. Projekt lze také rozdělit na 

dílčí projekty, je však nutné, aby všechny aktivity navzájem souvisely. Této fázi 

by se měla věnovat zvýšená pozornost, neboť kvalitní plán je základem pro 

úspěšný projekt, 

3. posouzení a schválení - zadavatelé projekt posuzují již v první fázi, avšak v této 

fázi je posuzován řídícím orgánem, který žádost o podporu a všechny povinné 

přílohy přijímá a dále hodnotí a analyzuje z hlediska formální a věcné přijatelnosti. 

Aby bylo možno poskytnout dostačující odpovědi na otázky týkající se úspěchu 

implementace, efektivity projektu, jeho přínosu a celkové proveditelnosti, musí 

obě strany navázat funkční komunikaci, vyměňovat si informace týkající se 

specifických cílů a očekávaných výsledků projektu, dostupných či chybějících 

zdrojů, lidských, ekonomických, institucionálních kapacit, včetně možností 

vzhledem k dopadům na životní prostředí a dalším faktorům, 
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4. vyjednávání a financování - podle toho jaký  máme typ projektu a nástroj 

strukturální politiky využívaný pro daný projekt je ovlivněno financování. Při 

vyjednávání o financování se stanovuje rozpočet projektu a podepisuje se smlouva 

mezi předkladatelem a odpovědným schvalovatelem. Na velikosti a náročnosti 

projektu pak závisí složitost vyjednávání a finančního řízení. Je-li projekt kladně 

posouzen je pak schválen k financování. Poskytnutá dotace je ryze účelová a je 

možno ji použít pouze na účel uvedený v rozhodnutí, proto je i nutné dodržet výši 

a skladbu chválených nákladů, 

5. implementace a monitoring - v této fázi se projekt skutečně realizuje. Pomocí 

monitorování projektu se zjišťuje, zda se skutečná realizace projektu nevychyluje 

od jeho původního plánu. Hlavním cílem kontroly je definování problémů projektu 

co nejdříve a následně vybrat co nejúčinnější opravné prostředky pro zajištění jeho 

pozitivních výsledků. Například pokud v projektu nalezneme nějaké nesrovnalosti 

a zvolíme vhodné opravné prostředky, můžeme tak pozměnit celý plán projektu, 

6. hodnocení - zde se hodnotí efektivnost a dopady projektu v porovnání s jeho 

stanovenými cíli. Zjišťuje se, zda byly cíle projektu naplněny a výstupy 

z hodnocení pak ovlivňují další činnosti týkající se projektu. Chyby a nedostatky 

projektu pak mohou být dále zpracovány a požity k vytvoření záměru pro nový 

projekt54. 

Obrázek 3.1: Projektový cyklus 
 

 
Zdroj: MAREK, D. a KANTOR T., ref. 33, s. 66; vlastní úprava 

 

                                                 
54 MAREK, D. a KANTOR T., ref. 33. 
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3.2 Metodika tvorby projektu v EU 

Prvním krokem při přípravě projektu si zájemce o dotaci musí upřesnit svůj 

projektový záměr, což znamená přejít od první myšlenky k jasnému určení co chceme 

projektem řešit a aktivity, které jej naplní. Je nutné si ujasnit, jaký projekt chceme realizovat  

a kde, tedy je potřeba jej lokalizovat, definovat a promyslet jeho financování. 

Projekt ucházející se o podporu z fondů EU musí být realizován v rámci některého 

z existujících OP, jelikož každý program má své specifické cíle a od těchto cílů i odvozené 

zaměření, které je uváděno v jeho jednotlivých prioritách a oblastech podpory. Projekt může 

být úspěšný, pokud se jeho cíle shodují s cíli odpovídajícího OP a musí navazovat na jeho 

konkrétní prioritu a oblast podpory. Dále musí být zajištěna harmonie se stanovenými 

podmínkami v rámci zvolené oblasti podpory, které se vztahují k podporovaným aktivitám, 

cílovým skupinám55 a možným příjemcům podpory56. 

Před zahájením plánování projektu je potřeba si uvědomit, že projekt musí mít 

logickou posloupnost, tvořenou řadou specifických činností potřebných k dosažení 

stanovených cílů. Aktivity realizované v projektu by měly být dostatečně detailně rozepsány, 

aby byla jasná jejich návaznost na definované potřeby a cíle. Dále musí být jednotlivé aktivity 

projektu a výdaje na jejich realizaci vzájemně provázány s rozpočtem projektu. Výdaje 

projektu pak musí být dostatečně detailně rozepsány, aby byla zřetelná jejich návaznost na 

realizované aktivity. Je potřeba také nalézt odpovědi na mnoho otázek. 

 Zda jsou dané aktivity projektu podporované z daného OP (v našem případě 

z OPVK)? Je proto vhodné zjistit veškeré informace o OPVK a podrobně se 

seznámit s webovou žádostí. 

 Jsou výstupy/výsledky projektu v harmonii s cíli daného OP a oblasti podpory  

a budou z aktivit projektu naplněny v dostatečné kvantifikované míře? 

 Dotkne se projekt cílových skupin daného OP/dané oblasti podpory? 

 Je předkladatel projektu oprávněným žadatelem v daném OP/dané oblasti 

podpory? 

 Jsou výdaje projektu způsobilými výdaji v rámci daného OP? 

 Neexistují další omezení a podmínky, které by bránily přihlášení projektu do 

daného OP? 

 Můžeme projektový záměr zpracovat do kvalitního projektu, který má možnost 

získat dostatečný počet bodů? 
                                                 
55 Cílovou skupinu tvoří lidé nebo subjekty, kteří těží z konečných výstupů projektu. 
56 MAREK, D. a KANTOR T., ref. 33. 
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Pro získání odpovědí na tyto otázky je potřeba zpracovat již zmíněný projektový 

záměr a ten pak porovnat s dokumentací daného OP. Tak vyloučíme OP, které jsou pro daný 

projektový záměr zcela nevhodné a vybereme ty, které jsou možné. Podmínky daného OP 

však mohou zahrnovat celou řadu dalších omezení a limitujících faktorů57. 

Zda je předkladatel projektu oprávněným žadatelem o podporu z EU si musí vždy 

ověřit dle kritérií oprávněného žadatele v rámci podporované oblasti. Oprávnění žadatelé, 

kteří mohou o dotaci z EU žádat jsou vždy vymezeni ve znění daného operačního programu 

pro každou oblast podpory. Uvádí se obecné vyjmenování možných typů žadatelů, příkladem 

mohou být obce, kraje, malé a střední podniky, vysoké školy, fyzické osoby či neziskové 

organizace. Pro identifikaci takovéhoto žadatele je důležité jeho IČO. Přesnější specifikace 

žadatelů a další podmínky jsou pak uváděny v konkrétní výzvě u dané oblasti podpory nebo 

v Příručce pro žadatele o podporu z EU. 

Výzvy k předkládání projektů poskytují žadatelům zásadní informace a jsou vždy 

doplněny aktuální již zmíněnou Příručkou pro žadatele nebo Příručkou pro příjemce. Tyto 

informace tvoří rámec projektu a každá odchylka znamená vyřazení projektu ze soutěže. 

Výzva z hlediska termínu odevzdání projektu může být buď s pevně stanoveným datem 

ukončení příjmu žádostí nebo průběžná výzva, u které je možno projektové žádosti 

předkládat od data vyhlášení výzvy až do jejího uzavření58.  

Při tvorbě projektu definujeme základní myšlenky sepsáním již výše uvedeného 

projektového záměru neboli tzv. projektové fische. Musí vycházet z analýzy potřeb cílové 

skupiny a tyto potřeby řešit a musí obsahovat popis věcné stránky projektu, definici 

měřitelných výstupů, harmonogram realizace a finanční prostředky nutné k realizaci projektu. 

Stanoví se problémy a cíle, kterých má být dosaženo, a upřesní se aktivity vedoucí k dosažení 

těchto cílů. Aktivity musí být časově vymezené a uspořádané do logických celků. Dále se 

stanovuje jaké lidské zdroje bude při realizaci aktivit potřeba a jaké finanční prostředky je 

nutné mít pro dosažení cílů projektu. Doporučenou metodou může být metoda logického 

rámce59.  

 

 

 

                                                 
57 TAUER, V. a kol., ref. 32. 
58 Tamtéž. 
59 MŠMT [online], 2011. 
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Ve vztahu k žádosti o dotaci je projektový záměr podpůrný a užitečný dokument, který 

usnadní zpracování žádosti, není však povinný. Stručný projektový záměr lze po ověření 

vhodného operačního programu rozpracovat do podrobné projektové žádosti. Umožňuje nám 

hned na počátku ověřit, jestli projektové aktivity směřují k požadovaným výstupům  

a výsledkům, které jsou v souladu s cíli daného operačního programu. Způsob a návod, jakým 

lze sepsat projektový záměr je možno shlédnout v příloze č. 3. 

Součástí projektového záměru a tedy i nástrojem při tvorbě žádosti o projekt je 

stanovení celkové doby realizace projektu, což je doba od samotného zahájení projektu do 

dokončení realizace. Realizace obvykle začíná podpisem smlouvy o udělení dotace a končí 

podáním žádosti o provedení závěrečné platby. Je důležité vytvořit a stanovit si časové 

plánování, délku trvání jednotlivých aktivit a jejich provázanosti v průběhu realizace 

projektu, tzv. harmonogram projektu, který graficky znázorňuje ukotvení těchto aktivit. Při 

jeho sestavování je potřeba brát v úvahu také určitou časovou rezervu a dobu nutnou pro 

administrativní úkony. Nejčastější metodou znázornění časového harmonogramu u nepříliš 

složitých projektů je Ganntův diagram, jehož ukázka je v příloze č. 5. U této metody se 

zavedou klíčové aktivity projektu do lineární časové osy – na jedné straně jsou projektové 

aktivity, na druhé straně zvolená časová jednotka60. 

Jednou z hlavních podmínek pro úspěšnost projektu je zajištění jeho udržitelnosti. 

Udržitelnost je doba, během které musí příjemce podpory udržet výstupy projektu, tzn. 

udržení a zachování aktivit, které byly zahájeny projektem, i po jeho ukončení. Evropským 

úsilím je, aby projekty, které spolufinancuje, měly dlouhodobý charakter a pozitivně 

ovlivňovaly rozvoj regionu, v němž jsou realizovány. V závislosti na typu dotačního 

programu bývá tato doba v rozmezí tří až pěti let. Dodržení udržitelnosti projektu se stává  

i předmětem kontroly ze strany příslušných institucí a při jejím nesplnění může být žadateli 

podána žádost o vrácení dotace nebo její části61. 

Metoda logického rámce se využívá u programů, které se ucházejí o podporu z EU. 

Usnadňuje nám orientaci v projektu, zmapuje záměry projektu, jeho očekávání a uvádí je do 

souladu s konkrétními výstupy a činnostmi při realizaci projektu. Vytváří ucelené podklady 

pro zpracování návrhu projektu. Logický rámec není povinnou součástí projektové žádosti, je 

to však postup, s jehož pomocí lze stručně, přehledně a srozumitelně popsat projekt na velmi 

malém prostoru a slouží příjemci i jako nástroj průběžného sledování postupu realizace. Jde  

o poměrně náročnou metodu zpracování projektu, může však být klíčem k získání dotace. 

                                                 
60 TAUER, V. a kol., ref. 32. 
61 MAREK, D. a KANTOR T., ref. 33. 
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Logický rámec je nástrojem pro plánování, realizaci a vyhodnocení projektu  

a obsahuje jasné stanovení čeho můžeme nebo chceme dosáhnout (výstupy), důležité 

výsledky, které očekáváme (účel) a jaké předpoklady musíme splnit62. 

Metoda logického rámce projektu je matice (tabulka) logických vazeb projektu,  

u kterých platí: 

 vertikální linie (4 řádky) zaznamenává vztahy celkových cílů programu, 

specifických cílů projektu, výsledků projektu a aktivit uskutečňovaných v rámci 

projektu. Vysvětluje příčiny a následky, zachycuje předpoklady a nejistoty, 

 horizontální linie (4 sloupce) zaznamenává objektivně ověřitelné ukazatele  

a zdroje informací. 

Uvnitř matice platí vnitřní logické vazby, a to horizontální, vertikální (tzv. strom 

cílů) a diagonální63. Ukázku logického rámce projektu je možno shlédnout v příloze č. 4. 

Snad jednou z nejdůležitějších částí projektového managementu je řízení lidských 

zdrojů, jelikož jsou to lidé, kteří naplňují cíle projektu. Efektivní projektový management je 

proto klíčem pro dosažení úspěchu v daném projektu. Má-li být tedy projekt úspěšný, je nutné 

sestavit kvalitní a zodpovědný realizační tým, jehož velikost a organizační struktura je 

závislá na rozsahu projektu. Realizační tým je tvořen specialisty s různými kvalifikacemi, 

kteří se na řízení projektů podílí ve všech jeho fázích. Projektové týmy  mohou být tvořeny 

hlavním manažerem projektu, manažerem nebo administrátorem projektu, finančním 

manažerem, ekonomem nebo účetním projektu a asistentem projektu. Avšak jednotlivé 

projektové týmy mohou podle charakteru, rozsahu a klíčových aktivit projektu rozšířit nebo 

zúžit pracovní náplň jednotlivých pozic podle potřeb64.  

Klíčovou funkcí pro zajištění kvalitního řízení a realizaci projektu je hlavní manažer 

projektu, na jehož zkušenostech a schopnostech závisí úspěšnost příjemce při realizaci 

projektu. Hlavní manažer projektu by měl spolu s projektovým týmem vytvořit takové 

postupy a procesy, aby byl zajištěn hladký průběh projektu, dodržování jeho harmonogramu, 

průběžné monitorování, a také aby bylo zabezpečeno řešení případných problémů vzniklých 

při realizaci projektu a včasné nastolení nápravných opatření65. 

 

                                                 
62 AGENTURA PROJEKTOVÉHO A DOTAČNÍHO MANAGEMENTU KARLOVARSKÉHO KRAJE, P.O. 

Projektový management – od nápadu k realizaci projektu aneb jak připravit a řídit projekt „v kostce“. 1. 
vydání. Centrum pro regionální rozvoj České republiky, 2008. 40 s. 

63 PALÁNOVÁ, I. a RATHOUSKÝ M., ref. 50. 
64 MAREK, D. a KANTOR T., ref. 33. 
65 MŠMT [online], 2011. 
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V případě, že při tvorbě projektu dochází k cílenému seskupování různých subjektů do 

celků, dochází k uzavírání tzv. partnerství. Podle Marka a Kantora lze partnerství chápat 

jako vzájemný vztah mezi dvěma nebo více veřejnými či soukromými organizacemi či 

jednotlivci, který je založen na sdílené odpovědnosti za realizaci projektu spolufinancovaného 

z ESF a navazuje na spolupráci při přípravě návrhu projektu. Partneři projekt společně 

vytváří, zpracovávají projektovou žádost a podílejí se na realizaci věcných projektových 

aktivit. Jedná se o aktivity, bez jejichž realizace by nebylo možné zabezpečit řádné fungování 

a naplňování cíle projektu, proto je spoluúčast všech partnerů na projektu podstatná  

a nezastupitelná66.  

Smyslem vytváření partnerství je zajistit vzájemnou spolupráci různých typů 

organizací, které disponují odlišnými zkušenostmi s řešením problematiky v dané oblasti při 

realizaci projektů nebo jejich částí financovaných z OPVK nebo jiných OP. Partnerství lze 

navazovat na základě různých variant spolupráce. A to na základě spolupráce regionální, 

spolupráce při řešení problematiky, kterou se zabývají všichni ze zapojených partnerů nebo na 

základě spolupráce při stanovování a realizaci činností zaměřených na konkrétní cílovou 

skupinu. V rámci OPVK lze prostřednictvím principu partnerství vytvářet i celé sítě 

partnerské spolupráce.  

Při uzavírání partnerství v případě škol a školských zařízení je nutno postupovat 

v souladu se zákonem č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů67. 

3.2.1 Rozpočet projektu 

Součástí každého projektového záměru je podrobně zpracovaný rozpočet projektu. Je 

to jeden z klíčových dokumentů dokumentace žádosti o dotaci neboť popisuje strukturu 

financování projektu v jednotlivých fázích jeho realizace a jako takový je stěžejní součástí 

projektu. 

Při sestavování rozpočtu je potřeba si uvědomit, že uváděné finanční údaje jsou 

plánované a jedná se pouze o odhad budoucích výdajů a zdrojů financování. Je nutné 

vycházet z reálných hodnot a zároveň co nejlépe předvídat případné změny a možná rizika. 

Snadná realizace plánovaných aktivit projektu bude možná, jen pokud rozpočet splňuje 
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požadavky na přesnost a komplexnost, proto je přípravě rozpočtu potřeba věnovat 

dostatečnou pozornost68.  

Kvalita rozpočtu se nejvíce projeví až při závěrečném vyúčtování, tehdy je však na 

jeho úpravu zpravidla pozdě. Schválená výše rozpočtu je pro příjemce závazná a nelze ji 

navýšit. Dále také platí, že na finanční částky uvedené v rozpočtu nemá příjemce automaticky 

nárok a všechny vyplacené částky musí být při vyúčtování podloženy nejen finančními 

doklady, ale také doklady o faktické realizaci aktivity. Protože neexistuje jednotná forma 

rozpočtu, která by byla platná pro všechny druhy podpor ze strukturálních fondů, je vždy jeho 

struktura předdefinována v odpovídající elektronické žádosti projektu69. 

Při požadování finančních prostředků ze strukturálních fondů je důležité brát v úvahu 

kritéria způsobilosti a nezpůsobilosti výdajů z hlediska podmínek daného OP, tzn. 

z veřejných prostředků OPVK mohou být financovány jen způsobilé výdaje. Podrobná 

pravidla pro jednotlivé skupiny způsobilých výdajů lze najít v Příručce pro příjemce finanční 

podpory z OPVK. 

Pravidla způsobilých výdajů říkají, co je možno v rámci projektů hradit a za jakých 

podmínek. Jsou to výdaje, které splňují stanovená pravidla a je možno je hradit z rozpočtu ČR 

a strukturálních fondů EU. Na těchto výdajích je pro období 2007-2013 stanovena míra 

spoluúčasti EU na 85 %, zbývající podíl ve výši 15 % nese ČR. Část způsobilých výdajů 

hradí příjemce stanovenou mírou spoluúčasti70. 

Způsobilé výdaje neboli uznatelné náklady jsou ty, které jsou v souladu s evropskou  

i českou legislativou a s operačními programy vč. navazujících dokumentů. Výdaje musí být 

přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu  

s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), účelnosti 

(přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu) a efektivnosti (maximalizace 

poměru mezi výstupy a vstupy projektu). Výdaje musí být identifikovatelné a prokazatelné  

a musí být doložitelné potvrzenými účetními doklady. Výdaje musí být zaplaceny a zaplacení 

doloženo před jeho proplacením z Fondů EU (s výjimkou odpisů, režijních nákladů a věcných 

příspěvků). Výdaje jsou způsobilé pro příspěvek z fondů, jestliže vznikly a byly skutečně 

uhrazeny mezi 1. lednem 2007 a 31. prosincem 201571. 
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Naopak nezpůsobilé výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních 

fondů, a to v souladu s článkem 56 nařízení Rady (ES) č.1083/2000, s nařízením Komise (ES) 

č.1828/2006 a v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007—2013. Pokud tyto 

výdaje v projektu existují, musí být vykazovány ve finančním plánu projektu a vždy je zcela 

hradí příjemce ze svých zdrojů72.  

Výjimku z pravidel pro způsobilost výdajů představuje tzv. křížové financování. 

Smyslem tohoto financování je umožnit především v projektech financovaných z ESF také 

úhradu některých výdajů, které jsou obvykle způsobilými výdaji pouze pro investiční projekty 

financované z ERDF, a to jen za podmínky, že tyto výdaje jsou nezbytné pro dosažení cílů 

realizovaných projektů a mají přímou vazbu na tyto projekty73.  

Křížové financování tak dává možnost doplňkovým způsobem v rámci limitu 10% na 

každou prioritní osu OP financovat aktivity, které spadají do oblasti pomoci z druhého fondu. 

(pro ERDF z ESF a naopak). Limit pro použití takového způsobu financování je vždy 

stanoven v konkrétní výzvě, ve které se udává garantovaná výše (3 % - 9 %) a někdy i výše 

maximální (až 40 %)74. 

Při posuzování způsobilosti projektů je nutné zohledňovat i obecně závazná pravidla 

pro poskytování veřejné podpory. Podle čl. 87 Smlouvy o ES je veřejná podpora každá 

podpora, která je poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků a narušuje 

nebo může narušit hospodářskou soutěž tím způsobem, že zvýhodňuje některé podniky nebo 

některá odvětví výroby a ovlivňuje obchod mezi členskými státy75. 

Žádný projekt financovaný z veřejných zdrojů v sobě nesmí obsahovat „zakázanou“ 

veřejnou podporu. Veřejná podpora je však regulována, nikoliv úplně zakázána, jelikož platí, 

že míra podpory udělená z programů financovaných z fondů EU musí být stejná nebo nižší 

než povolená míra veřejné podpory vyplývající z právních předpisů EU. Vyšší podporu tak 

získají projekty vzdělávací (až 100 %) a investiční projekty obecně prospěšné (až 92 %)  

a nižší podpory se dostane investičním projektům podnikatelským (typicky až 60 %), vyšší 

podporu dostanou malé podniky než velké, vyšší podporu také získají zaostalejší regiony než 

rozvinutější apod., výjimek a pravidel je celá řada. Příjemcem veřejné podpory v rámci 

projektu realizovaného v OPVK může být příjemce i jeho partneři. 
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Čtyři znaky veřejné podpory – jsou-li splněny současně, jde o veřejnou podporu: 

1. podpora je poskytnuta z veřejných prostředků – tj. vždy a to z jakéhokoliv 

veřejného rozpočtu ČR, EU, obce atd., 

2. poskytnutí podpory zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví, 

3. poskytnutí podpory narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže, 

4. poskytnutí podpory ovlivňuje obchod mezi členskými státy. 

3.2.2 Projektová žádost 

Projektová žádost je formulář, který žadatel o finanční podporu vyplňuje a ve 

stanoveném termínu předkládá zprostředkujícímu subjektu. Před samotným zpracováním 

žádosti je potřeba vědět všechny požadavky, které je potřeba splnit při jejím vyplňování, a to 

jakou má mít formu a způsob jejího předložení, jaké podkladové materiály jsou pro její 

zpracování důležité a které povinné a nepovinné přílohy (např. výpis z katastru nemovitostí, 

výpis z obchodního rejstříku) musí být k žádosti doloženy. Všechny tyto informace se uvádí 

v dokumentu Příručka pro žadatele, která je vždy součástí podkladů v rámci výzvy pro 

předkládání žádostí u daného dotačního programu. Ve výzvě je také určeno, jestli je možné 

podávat žádost průběžně nebo je určen konečný termín uzávěrky pro předkládání žádostí76. 

Formulář projektové žádosti by měl obsahovat zejména údaje o žadateli, informace  

o projektu, specifikaci nákladů projektu s rozdělením na náklady uznatelné a ostatní, 

informace o financování projektu, specifikaci uznatelných nákladů podle rozpočtu, 

harmonogram realizace projektu a soulad projektu s horizontálními prioritami EU. 

Žádost je vždy nutné vyplnit řádně, úplně, přesně a pravdivě. Musí být předložena 

v českém jazyce (pokud výzva neumožní jinak), podepsána oprávněnou osobou a doplněna 

požadovanými přílohami. Čím je žádost pečlivěji a srozumitelněji vyplněna, tím je větší šance 

na schválení projektu77. 

Žádost musí být předložena v předepsaném formátu elektronického formuláře, 

popřípadě i v tištěné podobě (záleží na konkrétním OP). Trendem OP v období 2007-2013 je  

používání elektronické formy žádosti. Formulář projektové žádosti je unikátní pro každou 

výzvu k podání žádosti, proto je třeba si před vyplňováním projektové žádosti ověřit, že 

formulář, se kterým chceme pracovat, je ten správný. Formuláře se zveřejňují hned po 

vyhlášení výzvy k předkládání projektů. Existují tři typy formulářů projektové žádosti – 

Benefit 7, E-ACOUNT a BENEFILL.  
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Benefit 7 

Jedná se o interaktivní databázovou internetovou aplikaci, která umožňuje vytvářet 

žádosti o dotace na základě vyhlášených výzev. Systém je využíván 24 operačními programy 

a je dostupný na stránkách www.euzadost.cz. Podrobný návod na vyplnění žádosti je součástí 

Příruček pro žadatele, které poskytují informace k jednotlivým kolonkám žádosti. 

E-ACOUNT 

Tento formulář je určen pro vytváření žádostí v rámci OP Podnikání a inovace a je 

přístupný na stránkách www.czechinvest.cz, kde lze najít i podrobný návod na vyplnění 

formuláře. 

BENE-FILL 

Formulář je určen pro tvorbu žádostí a kompletní administraci projektů v OP Životní 

prostředí a je dostupný na stránkách http://zadosti-opzp.sfzp.cz78. 

3.2.3 Výběr a hodnocení projektu 

Pro zařazení projektové žádosti do procesu hodnocení musí být nejdříve splněna 

podmínka včasného a správného předložení. V případě doručení žádosti po uvedeném 

termínu ve výzvě není přijata, registrována ani zařazena do hodnocení. Při předložení včas je 

přijata  

a přidělí se jí registrační číslo. Výběr projektů pak probíhá dle zásady transparentnosti, 

rovného zacházení a nediskriminace a jeho výsledky jsou veřejně dostupné. Žádosti 

kontroluje a hodnotí poskytovatel dotace, někdy i s asistencí externích hodnotitelů. Aby byl 

zajištěn jednotný přístup k hodnocení, jsou všechny projekty vyhodnocovány formou 

bodování na základě předem stanovených otázek, dále jsou pak projekty seřazeny podle 

získaných bodů a předloženy hodnotícímu orgánu. Projekty podané v rámci dané výzvy tak 

mezi sebou soutěží o finanční prostředky, které se v této výzvě rozdělují. Stane-li se, že 

projekty mají stejný počet bodů, používají se doplňková kritéria. Hodnotící proces 

projektových žádostí je vždy uveden v Příručce pro žadatele a hodnotící kritéria, jejích 

seznam a popis v Příručce pro hodnotitele79.  
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Projekty jsou hodnoceny ve čtyřech fázích: 

1. posouzení formálních náležitostí – žadatelé, jejichž žádost nevyhovuje tomuto 

hodnocení (např. chybějící povinná nebo nepovinná příloha, chybějící podpis 

oprávněného zástupce apod.), jsou vyzvání k odstranění nedostatků. Avšak  

i v případě nesplnění formálních požadavků, postupuje žádost k hodnocení 

přijatelnosti80, 

2. posouzení přijatelnosti – v této fázi se hodnotí soulad žádosti a základních 

podmínek výzvy k předkládání žádosti. Pokud žádost nesplní podmínky 

přijatelnosti, je z dalšího procesu hodnocení vyřazena. Kritéria pro hodnocení 

přijatelnosti jsou tedy neopravitelná. Jedná se o kritéria, jako je například existence 

vazby projektu na cíle výzvy, žádost je podávána v souladu s textem aktuální 

výzvy, žadatel splňuje definici pro předkladatele projektu uvedenou v příslušné 

výzvě nebo splnění partnerových podmínek pro Příjemce uvedené v dané výzvě  

a další81,  

3. věcné hodnocení projektu – do této fáze postupují jen ty projekty, které prošly 

schválením z hlediska formálního a přijatelnosti. Hodnocení probíhá na základě 

kritérií schválených monitorovacím výborem operačního programu a je 

realizováno opět pomocí bodování podle souboru předem stanovených otázek. 

Vybírány jsou projekty s nejlepším hodnocením. 

Pro OPVK je stanoven soubor sedmi kritérií a každé z nich je členěno na 

subkritéria. Kritéria jsou pak hodnocena metodou bodování dílčích subkritérií  

a součet bodů subkritérií dává výsledný počet bodů dosažených v daném kritériu. 

Aby bylo možné vyloučit nekvalitní projekty, je stanoven minimální počet bodů, 

kterých musí daná žádost dosáhnout. Všechny projektové žádosti, které v této fázi 

věcného hodnocení dosáhnou předem stanovené hranice, postupují do další fáze  

a to před výběrovou komisi. Hodnocení projektů předkládaných do OPVK vychází 

z těchto kritérií: 

- zdůvodnění potřebnosti realizace projektu (subkritéria – zdůvodnění záměru 

a jeho vazba na danou oblast podpory; potřebnost a očekávaný přínos projektu 

pro cílovou skupinu), 

- cílová skupina (subkritéria – vymezení a přiměřenost cílových skupin; způsob 

zapojení cílových skupin), 
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- popis realizace projektu (subkritéria – klíčové aktivity a stadia realizace 

projektu; připravenost na možná rizika a jejich řešení, předchozí zkušenosti, 

vnitřní kontrolní systém), 

- finanční řízení (subkritéria – přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu 

projektu; provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami projektu),  

- výsledky a výstupy (subkritéria – kvantifikace výsledků a výstupů; způsob 

zajištění plánovaných výsledků a výstupů),  

- horizontální témata (subkritéria – aktivity podporující rovné příležitosti; 

aktivity podporující udržitelný rozvoj), 

- specifická kritéria (subkritéria – specifická kritéria)82, 

4. výběrová komise/expertní skupina OPVK – tato fáze hodnocení probíhá jen 

pokud projekt prošel schválením ve všech třech předchozích fázích. Výběrová 

komise při volbě projektů vychází z celkového dosaženého bodového hodnocení. 

Komise doporučuje nebo také nedoporučuje projekty k podpoře a její rozhodnutí  

o schválení či neschválení projektu je konečné a nelze jej měnit, ani se proti němu 

odvolat. Své rozhodnutí musí řádně, objektivně a transparentně zdůvodnit. 

Expertní skupina OPVK – je poradním orgánem ministra školství, mládeže  

a tělovýchovy a tvoří ji odborníci na jednotlivé úrovně vzdělávání, financování 

školství atd83.  

Jedním z hodnotících kritérií při výběru projektů a závaznými indikátory, kterými se 

žadatelé zavazují ve svých projektech, je plnění tzv. horizontálních témat, na které Evropská 

komise klade velký důraz, a proto je této oblasti potřeba věnovat dostatečnou pozornost. 

Horizontální priority neboli témata jsou průřezové oblasti, které pronikají všemi 

tematickými a regionálními OP a mají pro strukturální fondy a jejich zásahy strategický  

a dlouhodobý význam. Evropská komise zdůrazňuje určité oblasti, které musí být při 

naplňování cílů strukturální politiky EU zohledňovány84. 

Pro současné programovací období 2007-2013 byla vymezena dvě horizontální 

témata, kterými jsou Rovné příležitosti – podle čl. 16 Nařízení Rady č. 1083/2006  

a Udržitelný rozvoj – podle čl. 17 Nařízení Rady č. 1083/2006.  
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Rovné příležitosti 

Více bodů získá projekt, ve kterém bude srozumitelně popsáno, jakým způsobem 

podporuje rovnost příležitostí mužů a žen, příslušníků národnostních a etnických menšin, 

osob se zdravotním vyloučením a osob ohrožených sociálním vyloučením, osob 

náboženského nebo světového názoru či sexuální orientace. Hodnotí se také propagace  

a nástroje na prosazování rovných příležitostí. Rovné příležitosti mužů a žen jsou uváděny 

jako jeden ze základních principů ve Strategických obecných zásadách Společenství a měl by 

být zohledňován ve všech úrovních přípravy a realizace programů a projektů85. 

Udržitelný rozvoj 

Toto téma se týká životního prostředí a vztahu projektu k této problematice. Nejen 

konkrétní popis tohoto vztahu by měl být součástí žádosti, ale také postupy omezující 

negativní vliv na životní prostředí, příspěvky projektu na zvyšování vědění o environmentální 

problematice a na posilování politiky udržitelného rozvoje86. 

Konečné schválení vybraných projektů provádí ministr/ministryně nebo orgány kraje 

(Rada a Zastupitelstvo). Rozhodnutí o schválení či neschválení obsahující i informace  

o výsledku věcného hodnocení je pak zasíláno žadateli. Po skončení hodnotícího procesu jsou 

výsledky výběrů veřejně dostupné na webových stránkách www.msmt.cz (v případě OPVK)  

a na webových stránkách příslušného kraje (vyhlašovatele výzvy)87.   

3.2.4 Monitorování a kontrola projektu 

 Povinností každého realizátora projektu je průběžné sledování, sběr dat a informací 

z realizace projektu. Monitorování je důležité jak pro realizátora, tak pro poskytovatele 

podpory pro sledování průběhu realizace projektu a pro případnou včasnou identifikaci rizik 

nebo problémů a předcházení chybám či nesrovnalostem ve financování projektu. Nástrojem 

průběžného monitoringu projektu je monitorovací zpráva. 

Monitorovací zpráva je oficiální formulář, do kterého se opakovaně v pravidelných 

intervalech zaznamenávají informace o průběhu projektu. Rozlišují se dva typy zpráv – 

průběžná a závěrečná. Průběžná monitorovací zpráva je předkládána poskytovateli nebo 

administrátorovi v průběhu realizace projektu, závěrečná je pak poslední předkládanou 

monitorovací zprávou.  

 

                                                 
85 TAUER, V. a kol., ref. 32. 
86 MAREK, D. a KANTOR T., ref. 33. 
87 Tamtéž. 
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Příjemce finanční podpory tedy v pravidelných intervalech předkládá průběžné 

zprávy, na konci realizace projektu závěrečnou monitorovací zprávu a také žádost o platbu 

– tj. žádost o proplacení uskutečněných výdajů ve sledovaném období, jejíž součástí jsou 

kopie účetních a jiných dokladů k administrativní kontrole. Součástí všech zpráv je také 

vykazování monitorovacích indikátorů, které slouží pro monitorování průběhu a výsledku 

realizace projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke stanoveným cílům. 

Monitoring poskytuje významnou zpětnou vazbu o postupu realizace projektu  

a umožňuje včas přijímat opatření k nápravě odchylek od plánu. Je důležité tomuto systému 

věnovat zvýšenou pozornost, protože nedodržení stanovených indikátorů v monitorovacím 

období může vést i k odebrání dotace88. 

Kontrola 

Příjemci podpory jsou povinni umožnit provádět kontroly dokumentů a kontroly 

v místě, kde je projekt realizován, všem subjektům implementační struktury OP (OPVK), 

pověřeným kontrolním orgánům ČR a pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního 

dvora89. 

Dle doby provedení rozlišujeme kontrolu ex-ante (předběžná), interim (průběžná)  

a ex-post (následná). Jestliže jsou v rámci kontroly ex-ante odhaleny negativní skutečnosti, 

může dojít k neuzavření smluvního vztahu o poskytnutí dotace. V rámci kontroly interim je 

množství kontrol uskutečněných v průběhu realizace projektu závislé na tom, jakého 

hodnocení dosáhl projekt v analýze rizik a v jaké fázi realizace projektu se nachází. Kontrola 

ex-post se uskutečňuje po ukončení realizace projektu a další kontroly mohou následovat až 

do termínu vymezeném ve Smlouvě o poskytnutí dotace (většinou po stanovenou dobu 

udržitelnosti projektu). V této fázi se mohou vyskytovat i kontroly jiných subjektů než je 

poskytovatel dotace. 

Dále se rozlišují dva typy kontrol průběhu realizace projektu: 

 administrativní kontrola – jedná se o kontrolu monitorovacích zpráv, žádostí  

o platbu a dokladů, které jsou nutné předkládat, jako je dokumentace 

k výběrovému řízení, kontrola faktur, smluv apod., 

 kontrola na místě – neboli fyzická kontrola, tato kontrola se provádí na místě  

u příjemce podpory s cílem ověřit, jestli byly vykazované výdaje skutečně 

vynaloženy a zda jejich použití bylo v souladu s danými pravidly90. 

                                                 
88 TAUER, V. a kol., ref. 32. 
89 MŠMT [online], 2011. 
90 TAUER, V. a kol., ref. 32. 
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3.2.5 Publicita projektu 

U projektů podporovaných finančními prostředky ze strukturálních fondů je kladen 

velký důraz na publicitu v rámci projektu a na propagaci programu. Popis způsobu 

propagace projektu i programu by měl být součástí projektové žádosti. U konkrétní výzvy je 

vždy k dispozici manuál pro publicitu projektu, jelikož konkrétní podmínky pro realizaci jsou  

u každého OP odlišné, každý OP má svá loga a slogany, které je nutno při realizaci projektu 

denně používat. Ukázka loga OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost lze shlédnout v příloze 

č. 6. Publicita musí být zajištěna v průběhu projektu i po jeho skončení a to pro cílovou 

skupinu i širokou veřejnost. 

K nejvýznamnějším nástrojům publicity patří: 

 informace v masmédiích (články v tisku, rozhovory v televizi, tiskové konference 

apod.), 

 internetové prezentace (webové stránky projektu, zveřejňování článků o realizaci 

projektu apod.), 

 digitální média (propagační nebo výuková CD-ROM), 

 propagační materiály (informační panel, tabule, plakát, pamětní deska, drobné 

propagační předměty), 

 konference, workshopy. 

Porušení pravidel pro publicitu projektu je považováno za porušení rozpočtové 

kázně, což má za důsledek postih příjemce91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 TAUER, V. a kol., ref. 32. 
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3.3 Dům dětí a mládeže Vratimov, příšpěvková organizace 

Práce je zaměřena na projekt s názvem Centrum dětské komunikace Vratimov 

(CDK) realizovaný v rámci organizace nesoucí název Dům dětí a mládeže Vratimov, 

příspěvková organizace (dále jen DDM) a je proto vhodné si ji lehce představit. Tato 

organizace, jejíž logo je zobrazeno v příloze č. 7, sídlí v budově, která byla postavena již 

v roce 1937, ovšem tehdy sloužila jako orlovna. Po válce bylo v budově vytvořeno kino a 

divadlo, kde hráli vratimovští ochotníci a svým divadelním umem dokázali, že o Vratimově 

věděli i lidé z širokého okolí. Rok 1975 se stal pro budovu rokem zlomu a především změny 

účelu, jelikož ji město předalo do užívání dětem a stal se z ní Dům pionýrů Vratimov. V roce 

1990 pak bylo toto zařízení zařazeno do sítě škol a školských zařízení MŠMT ČR jako DDM 

Vratimov.  

Od té doby organizace několikrát změnila svého zřizovatele a od 1.1. 2007 je zřizovatelem 

této příspěvkové organizace město Vratimov.  

DDM je školské zařízení, jehož činnost vyplývá ze školského zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném 

znění a vyhlášky č. 74/2004 Sb., o zájmovém vzdělávání.  

Jde o zařízení zájmového vzdělávání, jehož posláním je kvalitní naplňování volného 

času dětí, mládeže a dospělých zájemců. Ve školním roce 2010/2011 měli všichni zájemci 

možnost vybrat si ze 73 zájmových útvarů (ZÚ) neboli kroužků a celkově se pak na jejich 

činnosti podílelo 730 účastníků. V příležitostné činnosti uspořádal DDM v daném školním 

roce 255 akcí s celkovým počtem 6258 účastníků a o letních prázdninách proběhlo 15 táborů 

se 407 účastníky. 

DDM dříve svou činnost provozoval jen ve svém centru ve Vratimově, postupem 

času se však jeho popularita a zájem o něj díky všemožným úspěchům rozšiřovala a 

v současnosti má své pobočky zřízené už i v okolních obcích, kterými jsou Paskov, Řepiště, 

Šenov, Václavovice a Žabeň. Nabídka zájmových útvarů v letošním školním roce 2011/2012 

je ještě o něco pestřejší než v roce předchozím a to i díky tomu, že se zvyšuje zájem o kvalitní 

naplňování volného času. Kroužky nabízené DDM umožňují ať už dětem, mládeži či 

dospělým zapojení se do činností se zaměřením nejen na vzdělávání, ale například i na 

estetiku, pohyb, sport či dokonce mažoretkový sport. Děti a mládež se zde mohou naučit 

anglický či francouzský jazyk, mohou se naučit také péct sladké i slané dobroty, starat se  

o zvířata, tančit, poznávat přírodu, vyrábět nebo si jen hrát s ostatními dětmi a mnoho dalších 

aktivit. Dospělí se mohou účastnit kroužků jako například Cvičení na míčích, Zumba nebo 
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Pilates a pro rodiče s dětmi ve věku šesti měsíců až čtyř let je zde možnost navštěvovat 

v dopoledních hodinách Klub rodičů s dětmi. Je potřeba také zmínit, že s projektem, o kterém 

práce pojednává, vznikla celá řada nových zájmových útvarů, ve kterých se děti mohou 

naučit například pracovat s počítači, fotoaparáty nebo kamerou, upravovat fotografie, 

připravovat reportáže, natáčení, střih, moderování a spousta jiných zajímavých činností. 

Některé ZÚ a jejich členové ve své práci dosahují velmi dobrých výsledků, např. mažoretky 

Zik-Zak Vratimov se v letoštním roce staly vícemistryněmi ČR v mažoretkovém sportu.  

V současné době v organizaci pracuje 7 zaměstnanců na plný úvazek, kteří jsou 

hrazeni ze státních prostředků (ředitelka, účetní, 3 pedagogičtí pracovníci, uklízečka, 

recepční) a asi 80 externích zaměstnanců na dohodu o provedené práci nebo pracovní 

činnosti, kteří pracují jako vedoucí zájmových útvarů a jejich odměny z dohod jsou částečně 

hrazeny ze státních prostředků a částečně z úplaty za zájmové vzdělávání.  

Dále jsou v DDM 3 zaměstnanci na pracovní smlouvu, kteří jsou hrazeni z ESF a prostředků 

MŠMT, 16 vedoucích a lektorů ZÚ a 6 administrativních pracovníků na dohodu o provedené 

práci nebo pracovní činnosti, kteří jsou rovněž hrazeni z finančních prostředků projektu. 

Co projekt příspěvkové organizaci přinesl? Díky prostředkům získaným z tohoto 

projektu mohl DDM realizovat činnosti a aktivity, které při běžném financování těchto 

zařízení nelze z finančních důvodů uskutečnit. Projekt se neminul účinkem a byl vytvořen 

podle reálných potřeb cílových skupin. O tom svědčí ohlas partnerských škol ať už pedagogů 

nebo žáků. Úspěchy dětí ze ZÚ jsou znát na různých soutěžích, například v letošním roce 

členové fotografického kroužku získali 1., 2. a 3. místo v celostátní fotografické soutěži 

vyhlášené Národním institutem dětí a mládeže MŠMT ČR Život kolem nás. Dalším úspěchem 

vhodným pro uvedení byla nominace na Zlatý oříšek Letní divadelní školy 2011. Mezi 

nesporné úspěchy patří popularita DDM i mimo vlastní obec – zájem medií, rodičů, České 

televize Praha o aktivity projektu a DDM nebo osobní zájem paní náměstkyně Věry Pálkové.   

Vzhledem k zájmu pedagogů partnerských i ostatních škol zvažuje vedení DDM 

v nejbližší době podat žádost na navazující projekt CDK a také na vzdělávání pedagogů.  

V projektu by byl pedagogům základních škol a pedagogům volného času představen průběh 

a výsledky projektu CDK, byli by seznámeni s jeho výstupy, mezi které patří i metodika 

mediální výchovy pro základní školy a pracovní listy. Cílem projektu by bylo naučit 

pedagogy používat tyto výstupy a pomoci jim uchopit to, jak v základních školách učit 

mediální výchovu. 
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3.4 Projekt Centrum dětské komunikace Vratimov 

Projekt, o kterém práce pojednává, nese název Centrum dětské komunikace (CDK) 

a jak již bylo zmíněno v kapitole 3.3 je realizován v rámci organizace Dům dětí a mládeže 

Vratimov, příspěvková organizace (DDM), která je zároveň i žadatelem a realizátorem 

projektu. CDK byl zahájen 1. listopadu 2009 a datum jeho ukončení se předpokládá  

30. června 2012. 

Projekt CDK Vratimov spadá pod operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, přesněji pod prioritní osu č. 1 – Počáteční vzdělávání a oblast podpory 

č. 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva projektu nese číslo 2 s názvem 

Moravskoslezský kraj  - 2. kolo výzvy pro grantové projekty – oblast podpory 1.1. 

Lokalizace projektu 

V roce 1988 zavedl Evropský statistický úřad Eurostat klasifikaci územních jednotek 

NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques). Jedná se o územní celky 

vytvořené pro statistické účely jako je sběr, příprava a harmonizace regionálních statistik 

členských států EU a pro porovnávání ekonomických ukazatelů jednotlivých států. Jednotlivé 

úrovně NUTS jsou vymezeny počtem obyvatel a rozlohou. Vymezení územních jednotek 

NUTS v ČR zachycuje tabulka 3.192. 

Tabulka 3.1: Vymezení územních jednotek NUTS v ČR 

NUTS Územní jednotka 

NUTS 1 Území celé ČR 

NUTS 2 Regiony soudržnosti93 

NUTS 3 Kraje 

NUTS 4 Okresy 

NUTS 5 Obce 

Zdroj: CZSO [online], 2012; vlastní úprava 

 

 

 

 
                                                 
92 Středočeský kraj [online], 2008. 
93 Regiony soudržnosti byly na území ČR zřízeny za účelem efektivního získávání prostředků z evropských 

fondů a jsou tvořeny jedním či více českými kraji. Důvodem vytvoření těchto krajů bylo to, že Evropská 
strukturální politika směřuje hlavně do územních celků s počtem obyvatel osm set tisíc až tři miliony a české 
kraje těchto počtů obyvatelstva většinou nedosahují. Na území naší republiky bylo vytvořeno celkem osm 
regionů soudržnosti – Praha, Střední Čechy, Severozápad, Severovýchod, Jihozápad, Jihovýchod, Střední 
Morava, Moravskoslezsko. 
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Místo realizace projektu CDK spadá do územních jednotek NUTS následovně: 

 NUTS 1  ČR, 

 NUTS 2  Moravskoslezsko, 

 NUTS 3  Moravskoslezský kraj, 

 NUTS 4  Ostrava město, 

 NUTS 5  Vratimov. 

Území dopadu projektu jsou tři a jejich lokalizaci dle územních jednotek NUTS 

zobrazuje tabulka 3.2. 

Tabulka 3.2: Lokalizace území dopadu projektu podle NUTS 

Území dopadu Územní jednotky 

NUTS 1. 2. 3. 

NUTS 1 ČR ČR ČR 

NUTS 2 Moravskoslezsko Moravskoslezsko Moravskoslezsko 

NUTS 3 
Moravskoslezský 

kraj 

Moravskoslezský 

kraj 

Moravskoslezský 

kraj 

NUTS 4 Ostrava-město Frýdek-Místek Frýdek-Místek 

NUTS 5 Vratimov Řepiště Paskov 

Zdroj: CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE, 2009, Projekt; vlastní zpracování 

 

Projekt CDK Vratimov, týkající se vzdělávání v oblasti mediální výchovy, má 

pozitivní dopad na obě horizontální témata vymezené pro současné programovací období 

2007-2013, kterými jsou rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.  Na rovné příležitosti má 

projekt pozitivní dopad, jelikož v sobě skrývá potenciál vyrovnat handicapy plynoucí 

například z jakéhokoli zdravotního postižení, což člověka ve vztahu k mediální výchově 

nelimituje. Pozitivní dopad má také na udržitelný rozvoj, protože většina témat práce 

v oblasti mediální výchovy je spojeno s místem bydliště a tedy aspekty regionální výchovy. 

Realizace tohoto projektu přímo navazuje na předcházející projekt dokončení 

rekonstrukce budovy DDM Vratimov a jeho vybavení s názvem Centrum mediální výchovy – 

rozšíření zázemí zájmového vzdělávání, který byl podpořen v rámci ROP Moravskoslezsko. 

Fotografie zrekonstruované budovy je ke shlédnutí v příloze č. 8. Rekonstrukce zařízení byla 

realizována tak, aby všechny prostory sloužily pro činnost DDM Vratimov. Dále byla 

provedena rekonstrukce elektroinstalace, opravy chodníků, zahrady, výměna herních prvků 

dětského hřiště, dovybavení lavičkami apod. V prostorách DDM  bylo modernizováno 

vybavení nábytkem a ICT. 
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Výsledkem obou projektů je vznik CDK při DDM Vratimov, zkvalitnění a oživení 

nabídky zájmového vzdělávání, vznik nových zájmových útvarů, nabídky projektového 

vyučování pro ZŠ ve Vratimově a okolí, spolupráce s oslovenými partnery a zpřístupněno 

vysílání Dětské televize Vratimov většině občanů města. 

Projekt má dále vazbu na předkládaný projekt Základní školy Datyňská Vratimov 

s názvem Inovace a podpora rozvoje klíčových kompetencí a dovedností, začlenění ICT do 

výuky. Jde o projekt ve stejné výzvě, jehož cílem je zvýšit počet zájmových aktivit mimo 

školní vyučování a vytvoření adekvátního zázemí pro zájmovou činnost94. 

3.4.1 Popis projektu, cíle a cílová skupina 

CDK Vratimov, jehož logo je možno shlédnout v příloze č. 9, je projekt na podporu 

mediální výchovy, jehož cílem je zvýšení kvality počátečního vzdělávání v oblasti 

mediální výchovy. Mělo by být dosaženo toho, aby učitelé a žáci, zapojení do projektu, 

získali základní znalosti o fungování médií a zároveň si osvojili potřebné dovednosti, na 

jejichž základě by dosáhli základní úrovně mediální gramotnosti. Záměrem je vytvořit 

vzdělávací systém s interaktivní metodikou, využitelnou na základních školách, který 

budou učitelé moci využít při výuce ve školách, zejména v novém průřezovém tématu 

rámcového vzdělávacího programu (RVP) mediální výchova a v předmětech občanská 

výchova, občanská nauka, český jazyk a dalších výběrových předmětech a seminářích. CDK 

si klade za cíl aplikovat v praxi mediální výchovu a napomoci tomuto novému předmětu 

úspěšně se začlenit do systému školního i mimoškolního vzdělávání. Zaměřuje se na to, aby 

v žácích pomocí rozborů mediálních produktů a osvojování poznatků o fungování médií ve 

společnosti soustavně rozvíjelo jejich schopnost kriticky a tvořivě nakládat s médii a jejich 

produkcí, využívat mediální nabídku a udržovat si od ní odstup. Mediální komunikace a 

média vůbec se staly ukazatelem kvality života jednotlivce. Proto s médii nelze nakládat 

jenom intuitivně, ale hlavně poučeně. K dosažení hlavního cíle projektu jsou vytyčeny dílčí 

cíle, jejichž splnění povede k dosažení záměru projektu. Jedná se o: 

 zavedení vyučovacích metod a výukových činností včetně tvorby modulových 

programů v oblasti mediální výchovy s důrazem na mezipředmětové vazby, které 

povedou k rozvoji klíčových kompetencí v dané oblasti, 

 zlepšení podmínek pro využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) 

pro žáky a učitele, a to i mimo vyučování, které povede ke zlepšení chápání 

fungování médií, 
                                                 
94 CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE, 2009, Projekt. 
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 vzdělávání učitelů, pedagogů volného času a žáků v oblasti mediální gramotnosti, 

 příprava podmínek pro inovaci výuky průřezových témat mediální výchovy, 

 zavedení projektových dnů Mediální výuky, 

 využití zážitkové pedagogiky pro žáky/učitele. 

Největší cílovou skupinou projektu jsou žáci partnerských škol (partneři projektu 

viz. níže) a žáci zapojení do činností zájmových útvarů na DDM Vratimov. Výstupem bude 

400 žáků (dle naplněnosti tříd v jednotlivých letech projektu), kteří každý rok projdou 

Mediálními dny v rámci CDK – v průběhu třech školních let půjde o 1200 žáků.95 

Žáci, kteří se denně setkávají s mediální produkcí. Váha, kterou masová média mají, je 

tak velká, a produkce, kterou nám nabízejí, do té míry neprůhledná, že „žít s médii“ stále 

zřetelněji vyžaduje speciální přípravu. Proto je stále potřebnější součást výbavy jednotlivce 

kompetence, která mu umožňuje médií využívat ke svému prospěchu a současně se bránit 

jejich případným neblahým dopadům. Proto je stále běžnější součástí všeobecného vzdělávání 

po celém světě výchova k životu s médii mediální výchova. Život s médii znamená pro žáky 

potřebu osvojit si představu, že média nejsou prostým odrazem světa, že mediální sdělení jsou 

formulována s určitým cílem a podle určitých pravidel. 

Neméně významnou cílovou skupinou projektu jsou také pedagogičtí pracovníci 

partnerských škol a DDM Vratimov. Jsou to právě oni, na kom leží tíha odpovědnosti za 

mediální výchovu žáků. K jejich úkolům patří rozvíjet u žáků klíčové kompetence, mezi které 

patří i mediální gramotnost. Mediální výchova je průřezovým tématem rámcového 

vzdělávacího programu pro základní školy. Projekt si klade za cíl metodickou pomoc 

pedagogům s předmětem mediální výchovy a jeho aplikaci při výuce žáků. 

Zapojení a motivace cílové skupiny 

Hlavní díl činností proběhl formou zapojení žáků do praktického produkování médií. 

Projekt CDK k naplnění svých záměrů používá především následující formy a metody práce 

s cílovými skupinami, tedy s žáky a učiteli: 

 mediální dny96 (tj. projektové vyučování mediální výchovy jako průřezového 

tématu RVP – každá zapojená třída se zúčastní 1-2 x měsíčně dvouhodinového 

bloku), 

 zájmové útvary se zaměřením na mediální výchovu, 

                                                 
95 CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE, 2009, Projekt. 
96 Cílem je naučit žáky pracovat s obrazem-digitální fotografií, zpracovat písemnou podobu zážitku, získat 

představu o práci v tradičních i nových médiích, získat další dovednosti umožňující práci v týmu, posilovat 
svoji sebereflexi jako občana, učit se rozumět odlišnostem, kritické hodnocení nabídnutých informací, osvojit 
si společenské a kulturní dovednosti, ale také ovládat k těmto účelům získanou techniku. 
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 víkendové workshopy, 

 prázdninové workshopy, 

 semináře pro pedagogy v oblasti mediální výchovy, 

 besedy s odborníky v oblasti mediální výchovy a z mediální praxe. 

Přínosem pro cílovou skupinu žáků bude to, že si odnese jednak vyšší úroveň 

kritického myšlení ohledně toho, jak nakládat s médii, kromě toho také bude mít možnost 

naučit se některým dovednostem zejména v obsluze informačních technologií (IT). Práce  

v jednotlivých zájmových útvarech, stejně jako výuka mediální výchovy v rámci školního 

vyučování, přinese cílové skupině lepší a vyšší úroveň znalostí a dovedností zejména 

v klíčové oblasti práce s IT.  

Cílová skupina pedagogů získá metodický materiál a zaškolení v práci s tímto 

materiálem, což jim umožní lépe vyučovat mediální výchovu na svých školách a zapracovávat 

toto průřezové téma do mezipředmětových vazeb97. 

K hlavním a základním partnerům projektu patří čtyři základní školy (ZŠ) – ZŠ 

Masarykovo náměstí Vratimov, ZŠ Datyňská Vratimov, ZŠ Řepiště a ZŠ Paskov.  

Žáci těchto škol se zapojují do aktivit zájmových útvarů v prostorách DDM Vratimov, 

což přispívá k aktivnímu trávení volného času žáků a k prevenci sociálně patologických jevů. 

Spolupráce škol a DDM je dlouhodobá a velmi dobrá. Na základě dobré spolupráce DDM 

nabídnul školám hodiny mediální výchovy pro jejich žáky. Mediální výchova podle nového 

rámcového vzdělávacího programu spadá pod průřezová témata, kterými v průběhu školní 

docházky musí projít každý žák. Vzhledem k tomu, že školy nemají s mediální výchovou 

velké zkušenosti, bude tato spolupráce oboustranně výhodná. 

ZŠ využívají nabídky projektového vyučování v oblasti mediální výchovy v DDM. 

V každé škole je vybrán pedagog zaměstnán formou dohody o provedení práce, jehož úkolem 

je transfer projektem vytvořených výstupů z oblasti mediální výchovy do aktivit školy. 

V prvních dvou hodinách se žáci již seznámili se základní problematikou v oblasti 

médií, jejich možnostmi a vlivem na diváka. Tato část výuky byla uskutečněna přímo na 

partnerských školách a pro výuku byla použita technika nakoupená z prostředků tohoto 

projektu. Ve druhé části si žáci ve studiu Dětské televize prohlédli televizní techniku  

a dozvěděli se, jak vzniká dokument nebo zpravodajství. Na praktických příkladech si 

vyzkoušeli roli moderátora, redaktora, střihače či kameramana98. 

 
                                                 
97 CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE, 2009, Projekt. 
98 Tamtéž. 
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Proč je potřeba realizace projektu? 

Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků  

a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Uplatnění jednotlivce ve společnosti vyžaduje 

rozvoj takových schopností, jako je vyhledávání, získávání a sdílení informací a poznatků, 

chápání souvislostí mezi různými jevy, reflexe vlastního postavení vůči ostatním a osvojení 

(nebo alespoň pochopení) převládající hodnotové orientace. 

Schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, 

se stále více rovná schopnosti zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií 

– zatím především z tisku, rozhlasu a televize, ve stále větší míře však i z těch částí „nových“ 

médi, které se stávají součástí veřejné komunikace (elektronické deníky a časopisy apod.). 

Média se tak stávají rozhodujícím socializačním faktorem, který mnohdy dokáže 

zastínit faktory ostatní (např. školu nebo rodinu). Přitom sdělení, jež jsou médii nabízena, 

mají velmi nestejnorodý charakter a jejich správné vyhodnocení vyžaduje značnou průpravu. 

Současně mají média již svou existencí a rolí, kterou sehrávají, zřejmý (i když v současné 

době obtížně postižitelný) vliv na chování jednotlivce a společnosti, na životní styl, na kvalitu 

života vůbec.99 

3.4.2 Realizační tým projektu 

Řízením projektu je pověřen zkušený manažer projektu, který je na částečný úvazek 

v projektu zaměstnán a který se podílel již na přípravě projektu. Je to člověk s dlouholetou 

praxí ve školství. Funkci věcného manažera vykonává ředitelka zařízení, která je odpovědná 

za celkové řízení a provoz DDM a dohlíží především na to, aby aktivity projektu byly 

v souladu s činností a vzdělávacími cíly zařízení. Manažer projektu úzce spolupracuje 

s manažerem aktivit projektu, který je odpovědný především za koordinaci jednotlivých 

činností, za spolupráci s partnerskými školami a za komunikaci s jednotlivými pedagogy 

mediální výchovy na školách a na DDM. Tento vedoucí tým se schází 1x týdně s finančním 

manažerem a probírají naplňování cílů projektu a plnění čerpání rozpočtu, 1x měsíčně se 

schází celý tým realizátorů projektu a řeší další postupy realizace jednotlivých aktivit  

a čerpání rozpočtu. Na konci školního roku se vždy sejdou všichni, kdo se podílí na realizaci 

projektu s vedením partnerských škol k hodnocení výsledků a naplánování dalších postupů 

realizace projektu. Ze všech jednání jsou pořizovány zápisy a jsou přijímána konkrétní 

opatření pro další práci. 

 
                                                 
99 CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE, 2009, Projekt. 
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Realizační tým projektu CDK Vratimov je tvořen 16 osobami. Kromě výše zmíněných 

je součástí týmu také manažer pro publicitu, metodik a lektor ICT, metodolog, lektor 

digitální fotografie a kurátor výstav, 2 pedagogové volného času, pedagog výtvarník,  

4 pedagogové mediální výchovy, správce www stránek a 8 lektorů mediální výchovy100. 

3.4.3 Aktivity a rizika projektu 

Pro dosažení základního cíle projektu, kterým je zvýšení kvality počátečního 

vzdělávání v oblasti mediální výchovy, byly v rámci projektu naplánovány tři klíčové 

vzdělávací aktivity. 

1. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností 

včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na 

mezipředmětové vazby 

- nejdříve vznikla žákovská i-netová televize, rozhlasové (i internetové) vysílání 

agenturního zpravodajství, dále všemi mediálními obory prolínající se 

digifotografie a její zpracování. Hlavní důraz je kladen především na praktické 

mediální zkušenosti. V rámci této aktivity byly partnerským školám nabídnuty 

Mediální dny. Jednotlivé lekce Mediálních dnů na sebe navazovaly a byly 

propojeny úkoly, které žáci s pedagogy v rámci mezipředmětových vazeb plnili. 

Dále probíhaly soutěže na speciálně vytvořených webových stránkách. Celou 

činnost zajišťovali pedagogové volného času v úzké spolupráci s metodiky  

a odborníky jednotlivých oblastí. K podpoře uvedených činností byly zakoupeny 

židle a stoly potřebné pro výuku mediální výchovy. Byly zakoupeny interaktivní 

tabule a jedna z nich byla umístěna v učebně DDM a čtyři byly zapůjčeny 

partnerským ZŠ, 

- byla uskutečňována podpora vzdělávacích činností zaměřených na 

mezipředmětové vazby vedoucí k aplikaci nových vyučovacích metod a budou 

zpracovány metodické návody a ukázkové hodiny nebo části hodin se zaměřením 

na využívání didaktické a IT techniky, 

- výstupem této aktivity bude cca 400 žáků, kteří každý rok (tj. 1200 žáků během tří 

školních let) projdou Mediálními dny v rámci CDK, proběhnou během dvou let 2x 

týdně 2 hodiny projektové vyučování Mediální dny pro partnerské školy, vzniknou 

2 metodické materiály pro naplňování průřezového tématu Mediální výchova pro 

žáky od 4. do 9. tříd, vždy na závěr školního roku proběhne výstava prací žáků. 
                                                 
100 CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE, 2009, Projekt. 
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2. Programy zajištění přístupu k ICT včetně internetu ve volnočasových 

zařízeních a ve školách v době mimo vyučování  

- v rámci této klíčové aktivity došlo ke vzniku nových zájmových útvarů (ZÚ) 

v rámci CDK při DDM Vratimov. Náplní ZÚ je prohloubení znalostí, dovedností  

a kompetencí žáků získaných v rámci Mediálních dnů pro školy. ZÚ vedou žáky 

k osvojení poznatků a dovedností potřebných pro získání schopnosti analýzy  

a kritického odstupu při případném nežádoucím působení médií. Další náplní ZÚ 

je získání poznatků, díky kterým žák může usilovat o maximální využití potenciálu 

médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy a aktivního naplnění volného času. 

V neposlední řade vedou ZÚ žáky k produktivní činnosti, vytváření vlastních 

jednoduchých sdělení mediální produkce a k receptivní činnosti, což je stavba 

mediálních sdělení v nových médiích, 

- výstupem aktivity je 9 nových zájmových útvarů s náplní mediální výchovy, 

vznik Dětské internetové televize Vratimov, vytvoření Dětských novin, vznik 

Dětského rozhlasu Vratimov, 3x cca 90 žáků (3 školní roky) zapojených do 

činnosti nově vzniklých ZÚ. 

3. Podpora zážitkových forem vzdělávání žáků 

- je organizováno setkání se zajímavými osobnostmi, hravou formou předkládány 

mediální střípky mladším žákům v zábavných odpoledních pro školní družiny a je 

pořádána roční přehlídka mediální produkce CDK Vratimov. Na závěr celého 

projektu je v plánu uspořádat Přehlídku žákovských prací, které byly vytvořeny 

v rámci projektu jeho účastníky. 

- další formou mediální výuky jsou pobytové a pracovní mediální workshopy pro 

žáky i pedagogy a CDK je otevřeno i o prázdninách, kdy mají žáci možnost 

dalšího mediálního využití. Organizují se turnusy jak pro žáky, kteří prošli 

přípravou v některém ZÚ, tak pro začátečníky, 

- výstupem aktivity je 3x vícedenní prázdninový workshop, 23x víkendový 

intenzivní workshop, 2x mediální přehlídka, 2x putovní výstava prací žáků, 

vyhlášení Dětských novinářských cen Novinářské ouško a Novinářský šotek.101 

 

 

 

                                                 
101 CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE, 2009, Projekt. 
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Pojem riziko můžeme chápat jako určitou pravděpodobnost, že dojde k události, která 

se určitým způsobem liší od předpokládaného vývoje, stavu či plánu. Skutečnost, že určitá 

rizika v projektu mohou nastat, je potřeba vždy brát v úvahu a mít v rukávu také vhodná 

opatření na jejich odstranění. Rizikem u tohoto projektu může být: 

 nedostatečný zájem žáků, 

 nezájem základních škol o zapojení se do mediální výchovy, 

 neodborně vedené zájmové vzdělávání, 

 nezískání dotace. 

Pro eliminaci rizika byl uskutečněn průzkum, jehož shrnutí vedlo k předložení 

investičního projektu, který byl schválen v rámci ROP a který pomohl vybudovat technické 

zařízení pro tento „měkký“ projekt. Nezájem ZŠ byl eliminován uzavřením dohody  

o partnerství a byl také eliminován finanční motivací vybraných pedagogů. 

Dalšími kroky pro odstranění rizik projektu byla dostatečná propagace informování 

žáků ZŠ ve Vratimově a okolí o obsahu zájmových útvarů a možnosti zapojit se do 

nabízených aktivit. Představit aktivity a cíle mediální výchovy základním školám ve 

Vratimově a okolí a zdůvodnit přínos těchto aktivit pro žáky ZŠ. Dále bylo nutné zajistit 

potřebnou techniku a odborné vedoucí pro jednotlivé kroužky. Vzhledem k cílům projektu 

v oblasti mediální výchovy se nezískání dotace nepředpokládalo102. 

3.4.4 Financování projektu 

Celkové náklady projektu, Centrum dětské komunikace činí  11 561 627 Kč103 a celá 

tato částka je zahrnuta do způsobilých výdajů neboli uznatelných, přiměřených (tzn. 

odpovídají cenám v místě a čase a jsou vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, 

účelnosti a efektivnosti, výdaje jsou identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné potvrzenými 

účetními doklady). Způsobilé výdaje v projektu tvoří: 

 osobní náklady – realizačního týmu, lektorů, odměny z dohod o provedení práce, 

autorské honoráře, sociální a zdravotní pojištění, jiné povinné výdaje, 

 cestovní náhrady – cestovné, stravné, ubytování, 

 zařízení – nehmotný majetek do 60 tis. Kč, software, dlouhodobý nehmotný 

majetek, drobný hmotný majetek (př. keramické a magnetické tabule, barevná 

kopírka, tiskárna černobílá apod.), nájem zařízení, leasing, odpisy, výdaje na 

opravy a údržbu, křížové financování (investiční a neinvestiční část), 
                                                 
102 CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE, 2009, Projekt. 
103 Z této částky jsou celkové způsobilé výdaje investiční ve výši 177 800 Kč a celkové způsobilé výdaje  

neinvestiční 11 383 827 Kč. 
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 místní kancelář – spotřební zboží a provozní materiál, telefon, poštovné, fax, 

nájemné, spotřeba vody, paliv a energie, 

 nákup služeb – publikace, školící materiály, odborné služby, podpora účastníků 

(stravné, ubytování), 

 stavební úpravy – drobné stavební úpravy, stavební úpravy v rámci křížového 

financování, 

 přímá podpora – mzdové příspěvky, cestovné, ubytování a stravné, doprovodné 

aktivity, 

 náklady vyplývající přímo ze smlouvy/rozhodnutí – audit, publicita, ostatní 

(vedení účtu). 

Projekt nemá žádné soukromé spolufinancování ani žádné výnosy. Veřejné 

spolufinancování se na projektu podílí ze sta procent a to tak, že strukturální fondy (ESF  

a částečně ERDF) se na financování podílí 85 % částkou 9 827 382,95 Kč a státní rozpočet 

15 % a částkou 1 734  244,05 Kč. 

Náklady na klíčové aktivity se na celkových nákladech podílejí 72,59 % a částkou 

8 392 501 Kč. Náklady vynaložené na jednotlivé klíčové aktivity projektu se liší u každé  

z nich. U první aktivity (viz. kapitola 3.4.9 Aktivity projektu) byla stanovena výše nákladů na 

2 878 021 Kč (tj. 24,89 % z celkových nákladů), u druhé aktivity 2 650 000 Kč (22,92 %)  

a u třetí  2 864 480 Kč (24,78 %)104. Přehled nákladů projektu CDK Vratimov zachycuje 

tabulka 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE, 2009, Projekt. 
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Tabulka 3.3: Náklady projektu CDK Vratimov 

Název nákladu Náklad celkem (v Kč) % 

Osobní náklady 6 067 619 52,48 

Cestovní náhrady 384 000 3,32 

Zařízení 1 218 140 10,54 

Místní kancelář 754 720 6,53 

Nákup služeb 2 846 808 24,62 

Stavební úpravy 0 0 

Přímá podpora 0 0 

Náklady vyplývající přímo ze 

smlouvy/rozhodnutí 
290 340 2,51 

Celkové způsobilé výdaje 11 561 627 100 

Celkové způsobilé výdaje investiční 177 800 1,54 

Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 11 383 827 98,46 

Celkové nezpůsobilé výdaje 0 0 

CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU 11 561 627 100 

Zdroj: CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE, 2009, Projekt; vlastní zpracování 

3.4.5 Publicita projektu 

Příjemce podpory z Evropské unie musí informovat veřejnost o tom, že je jeho projekt 

spolufinancován z fondů EU. K zajištění propagačních aktivit jsou doporučovány různé 

nástroje a prostředky, kterými jsou například internet, tištěné materiály, propagační materiály 

apod. Pro projekt CDK byly zvoleny následující způsoby zajištění publicity: 

 internetové stránky projektu, 

 oznámení ve všech mediálních prezentacích, 

 propagační předměty, 

 zvláštní tiskové a mediální zprávy, 

 informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech 

dokumentech, 

 informační a komunikační materiál (plakáty, letáky, brožury, zpravodaj atd.), 

 informační akce (konference, semináře, workshopy, výstavy, soutěže atd.),  

 oznámení ve všech vzdělávacích materiálech, 
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 souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců, 

 uvědomění příjemců pomoci105. 

3.4.6 Současný stav projektu 

V době, kdy byl projekt zahájen, což bylo v roce 2009, začaly probíhat tzv. mediální 

dny navštěvované 1 – 2krát měsíčně žáky partnerských základních škol, které pro ně 

připravovali metodici a oborníci jednotlivých oblastí. Jedná se o zvláštní druh výuky 

podporující průřezové téma Mediální výchova v rámci Rámcového vzdělávacího programu, 

kdy se žáci učí praktickými ukázkami nejen ovládat mediální techniku, ale také si osvojovat 

komunikační dovednosti. 

Dalšími formami práce v CDK Vratimov jsou workshopy - Jak se dělá film -  

i animovaný, Jak se dělají noviny, rozhlas a televize, Jak se dělá kniha a podobně. V nich se 

děti mimo jiné setkávají se zajímavými i populárními osobnostmi. 

V odpoledních hodinách byly v rámci CDK Vratimov vytvořeny zájmové útvary.  

I jejich náplní je naučit děti ovládat získanou techniku - pracovat s obrazem, s digitální 

fotografií, umět písemnou formou vyjádřit svůj prožitek, získat představu o fungování 

tradičních i nových médií, spolupracovat v týmu, osvojit si kulturní i společenské dovednosti. 

Na rozdíl od mediálních dnů jde o mnohem intenzivnější činnost. 

Zájmové útvary od svého vzniku fungují i v letošním již třetím školním roce a pyšní se 

nemalým zájmem dětí a všemožnými úspěchy svých členů v různých soutěžích. Naproti tomu 

mediální dny probíhaly jen v prvních dvou školních letech 2009/2010 a 2010/2011  

a v letošním školním roce již neprobíhají obvyklou formou, kdy žáci pravidelně navštěvovali 

DDM za účelem vzdělávání se v oblasti mediální výchovy. Jelikož jedním z výstupů projektu 

je metodika mediální výchovy pro ZŠ a pracovní listy pro 1. a 2. stupeň, ověřují se tyto 

vzdělávací dokumenty od počátku školního roku 2011/2012 přímo ve výuce v partnerských 

základních školách. 

Všechny ZŠ mají daný rámcový vzdělávací program, v rámci kterého jsou povinny 

vyučovat mediální výchovu jako průřezové téma nebo jako samostatný předmět. Přínosem 

projektu CDK Vratimov pro partnerské ZŠ je tedy poskytnutí materiálů ve formě metodiky  

a pracovních listů, které výuku tohoto předmětu řeší. 

V průběhu projektu projevily zájem o výuku mediální výchovy a mediální dny i školy 

z okolních obcí, jejichž žáci se zúčastnili tzv. mediálních ochutnávek, v rámci kterých 

                                                 
105 CENTRUM DĚTSKÉ KOMUNIKACE, 2009, Projekt. 
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jednorázově navštívili DDM Vratimov a vyzkoušeli si vzdělávání se v mediální výchově 

formou projektu CDK Vratimov.  

Projekt se v současné době blíží ke svému závěru, předpokládanému 30. června 2012. 

DDM Vratimov zvažuje jeho pokračování, a proto jsem vytvořila dotazníky (viz. 4. kapitola) 

zaměřené na žáky, kteří mediální výchovu absolvovali, pro zjištění, zda jim projekt byl 

nějakým přínosem a jejich zájem o možné pokračování. Dále byli dotázáni i rodiče dětí 

navštěvující zájmové útvary při DDM, zda o projektu mají povědomí a rovněž jestli by měl 

pokračovat. Pozitivní výsledky dotazníkového šetření by tak napomohly k pokračování tohoto 

projektu neboť Moravskoslezský kraj bude v září 2012 vypisovat nové výzvy a v případě 

vhodné výzvy pro projekt by pracovníci DDM Vratimov podali projektovou žádost na CDK 

Vratimov 2.  
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4 ANALÝZA A ZHODNOCENÍ PROJEKTU 

Na základě výše zmíněného projektu „Centrum dětské komunikace Vratimov“, který 

se v současné době blíží ke svému závěru, jenž je předpokládán 30. června 2012, jsem 

vytvořila dva dotazníky pro různé skupiny respondentů s cílem zjistit efektivitu projektu 

Centrum dětské komunikace Vratimov, jeho přínos a také potřebu a zájem o jeho možné 

pokračování ze strany žáků a rodičů. 

U obou typů dotazníků byly pro tvorbu otázek použity hodnotící dotazy, zde byla 

k dispozici stupnice hodnocení, dále výběrové otázky s jedinou možnou odpovědí nebo výběr 

více možných odpovědí, byla také možnost přímo napsat textovou odpověď a v neposlední 

řadě i jednoduchá volba Ano/Ne. Úvod vždy zahrnoval představení mé osoby, účelu, pro 

který dotazník slouží, a zmíněné časové krátkosti vyplnění, včetně anonymity účastníků 

dotazníku. Účel dotazníku byl vždy uveden nejen pro zpracování mé bakalářské práce, ale 

také pro využití DDM Vratimov k budoucí přípravě nabídky volnočasových aktivit. Po 

následném poděkování již následovaly otázky, které byly předmětem samotného šetření. 

První typ dotazníků, který lze shlédnout v příloze č. 10, byl určen žákům 

partnerských základních škol, kterými jsou ZŠ Masarykovo náměstí Vratimov, ZŠ 

Datyňská Vratimov, ZŠ Paskov a ZŠ Řepiště, kteří v předchozích dvou školních letech 

absolvovali výuku mediální výchovy neboli tzv. mediální dny. Ve školním roce 2009/2010 

prošlo mediální výchovou 201 žáků, v roce 2010/2011 to bylo 143 žáků partnerských škol. 

Celkem vyplnilo dotazník 151 dětí, avšak pouze ze tří partnerských škol, protože ZŠ Řepiště 

nabízí výuku pouze prvního stupně a tudíž žáci potřební pro dotazník už tuto školu opustili. 

Přesněji šlo o žáky navštěvující 7. a 8. třídu ZŠ Masarykovo náměstí Vratimov, dvou 7. tříd 

ZŠ Datyňská Vratimov a 8. a 9. třídy ZŠ Paskov. Z celkového počtu vyplněných dotazníků 

jich bylo použito 146, které byly správné a úplné. Celkem dotazník obsahoval dvě otázky pro 

segmentaci žáků, a to ze které jsou školy a do které třídy chodí a 18 otázek z oblasti mediální 

výchovy. První hlavní část byla věnována otázkám týkajících se přímo výuky mediální 

výchovy a médií obecně. Další část zahrnovala otázky vztahující se k bezpečnosti na internetu 

a pojmy s ní související. Poslední skupina otázek se týkala budoucího pokračování projektu 

CDK Vratimov, hodnocení lektorů a u dvou otázek byla možnost vyjádřit se otevřenou 

textovou odpovědí. Zvolila jsem papírovou variantu distribuce dotazníků a to prostřednictvím 

pedagogů, kteří jsou v partnerských školách vybráni pro transfer projektem vytvořených 

výstupů z oblasti mediální výchovy do aktivit školy a zaměstnáni formou dohody o provedení 
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práce. Ti dotazníky rozdali žákům v rámci vyučovací hodiny během března 2012 a v námi 

sjednaný den jsem si je od nich převzala.  

Druhý typ dotazníků, které lze shlédnout v příloze č. 11, byl vytvořen pro rodiče dětí, 

které navštěvují jakýkoli ZÚ na DDM nebo se účastní letních dětských táborů pořádaných 

DDM. Pro distribuci tohoto dotazníku jsem zvolila online formu, neboť byla pro dotazování 

této cílové skupiny dle mého názoru nejrychlejší, nejjednodušší a nejdostupnější. Použila jsem 

„Online dotazníky zdarma“, dostupné na internetové stránce oursurvey.biz. Odkaz na stránku 

s dotazníkem jsem rozesílala pomocí emailů a to prostřednictvím DDM emailové evidence 

rodičů s asistencí paní ředitelky této příspěvkové organizace. Emaily tak byly rozeslány 

přibližně 1300 rodičům. Možnost odpovídat na dotazník měli respondenti během března 2012 

po dobu sedmi pracovních dní a čtyř dnů nepracovních, za tuto dobu odpovědělo celkem 318 

rodičů. Tento dotazník obsahoval 19 otázek a to 17 otázek týkajících se projektu CDK 

Vratimov, médií a mediální výchovy obecně a 2 otázky na volnočasové aktivity nejen na 

DDM Vratimov. 

Otázka č. 1 sloužila jako rozdělující, jejím účelem bylo zpřístupnit zbylé otázky pouze 

těm respondentům, kteří projekt CDK Vratimov znají nebo o něm alespoň slyšeli, proto ti, 

kteří odpověděli záporně, byli převedeni na otázku č. 18. Celkem odpovědělo záporně 187  

a kladně 131 respondentů, kteří odpovídali na všechny otázky. 

 

4.1 Dotazník pro žáky partnerských základních škol 

Nejdříve jsem zjišťovala, kterou třídu a školu žáci navštěvují a výsledkem bylo, že 

z celkového počtu 146 respondentů, tvořilo 42,5 % žáků 7. tříd (tj. 62 žáků), dále 41,8 % žáků 

8. tříd (61) a 15,7 % žáků 9. třídy (23) ze tří partnerských základních škol. 

Otázka č. 1: V rámci projektu CDK jste navštěvovali hodiny mediální výchovy, jak hodnotíte 

kvalitu výukových hodin? 

Žáci měli dle svého názoru a spokojenosti zhodnotit, v jaké kvalitě probíhaly hodiny 

mediální výchovy a to stupnicí od 1 do 5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší). Výsledek je zachycen 

v grafu 4.1, kde je vidět, že nejlepší ohodnocení výukových hodin, tj. známku 1,  označilo 55 

respondentů (tj. 37,7 %), známku o stupeň nižší a to dvojku označilo 61 žáků (41,8 %), což 

byl největší počet. Známku 3 označilo 21 žáků (14,4 %),  známkou za 4 ohodnotilo výukové 

hodiny 6 žáků (4,1 %) a pouze 3 žáci (2 %) by hodiny označili tou nejhorší známkou, kterou 

je 5. 
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Graf 4.1: Hodnocení kvality výukových hodin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Otázka č. 2: Která oblast v mediální výchově Vás nejvíce zaujala? 

Tato otázka zkoumala oblíbenost jednotlivých oblastí mediální výchovy aplikovaných 

v rámci Mediálních dnů pro žáky partnerských škol. Nejvíce zaujala oblast Média a zábava, 

kterou označilo 49 odpovídajících (tj. 33,6 %). V této oblasti měli žáci možnost poznat 

například „jazyk“ médií, pojmy mediálního slovníku či tvorbu zábavných zpráv. Druhé 

nejlepší ohodnocení získala oblast Práce v médiích a týmová spolupráce, kterou označilo 47 

žáků (32,2 %). Třetí se umístila oblast Média a reklama s počtem označení 22 žáků (15,1 %), 

předposlední oblast Mediální technologie označilo 17 žáků (11,6 %) a nejméně všechny 

zaujala Tvorba vlastního mediálního sdělení, kterou označilo pouze 11 respondentů (7,5 %), 

což je vidět v grafu 4.2. 

Graf 4.2: Nejzajímavější oblasti mediální výchovy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 3: Co Vám přinesla mediální výchova? 

V této otázce mohli dotázaní vybrat více než jednu možnost a celková suma odpovědí 

je tedy vyšší než 146 a to 258. Žáci měli u této otázky zvolit z nabídky tu možnost či 

možnosti, které pro ně byly určitým způsobem přínosem po absolvování mediálních dnů. 

Největším přínosem pro respondenty byly nové informace o tom, jak fungují média, které 

označilo 97 žáků (tj. 37,6 %), následovalo poznání nebezpečných jevů spojených s užíváním 

internetu a mobilních telefonů - 47 žáků (18,2 %), což je v dnešní době opravdu důležité 

vědět, jaké nástrahy a nebezpečí se za tímto typem médií mohou skrývat. 41 žákům (15,9 %) 

bylo přínosem získání lepší komunikace, dále 38 žáků (14,7 %) označilo, že díky mediální 

výchově chápe rozdíl mezi realitou a jejím mediálním obrazem a možnost prezentovat své 

zájmy označilo 35 dotázaných (13,6 %), výsledek zachycuje graf 4.3.  

Graf 4.3: Přínos mediální výchovy pro respondenty 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Otázka č. 4: Která forma mediálních sdělení Vás oslovuje nejvíce? 

U této otázky převážná většina dotazovaných označila jako svou odpověď internet, 

z celkového počtu 146 respondentů tuto variantu zvolilo 111 (76 %), jak zachycuje graf 4.4. 

Mnohem méně žáků zvolilo televizi 27 (18,5 %) a zanedbatelný počet 6 hlasů (4,1 %) získal 

tisk a pouhé 2 (1,4 %) rozhlas. Zde je vidět, jak dnes internet „válcuje“ ostatní média  

a potřebnost vzdělávání se v mediální výchově, díky které lze získat určitou mediální 

gramotnost a možnost vyhnout se tak nástrahám číhajícím nejen z tohoto typu média. 
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Graf 4.4: Nejoblíbenější forma médií u žáků 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 
Otázka č. 5: Ověřujete si fakta s dostupnými informačními zdroji? 

Záměrem otázky bylo zjistit, zda si respondenti ověřují pravdivost získaných 

důležitých informací z internetu, od kamaráda či z jiného zdroje nebo automaticky zdroji 

důvěřují. K dispozici byla odpověď Ano/Ne, z čehož 80 dotázaných (54,8 %) odpovědělo 

Ano a 66 odpovědělo Ne (45,2 %), což je zřetelně vidět v grafu 4.5. 

Graf 4.5: Ověřování fakt s dostupnými informačními zdroji 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 6: Víte, co znamená pojem „netiketa“ ? V případě, že ano, dodržujete její zásady? 

Pojem netiketa znamená dodržování slušného chování na internetu, které je zde 

neméně důležité jako v běžném životě. 99 respondentů (67,8 %) však odpovědělo, že tento 

pojem vůbec nezná, což svědčí o nedokonalosti mediálních znalostí. Pouhých 8 dotazovaných 

(5,5 %) odpovědělo, že tento pojem zná a její zásady dodržuje. 9 respondentů (6,2 %) se 
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přiznalo, že sice pojem zná, ale zásady nedodržuje, stejně jako zbylých 30 (20,5 %), avšak 

zásady dodržují jen někdy, jak znázorňuje graf 4.6.  

 Graf 4.6: Znalost pojmu netiketa 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Otázka č. 7 a 8: Navštívili jste už někdy webové stránky projektu CDK? Jak často jste 

webové stránky projektu CDK navštívili? 

V rámci projektu CDK Vratimov byly vytvořeny webové stránky projektu a proto bylo 

cílem otázky zjistit, zda respondenti ať už v průběhu mediální výchovy či poté tyto stránky 

navštívili. Ti, kteří odpověděli kladně, měli následně možnost pokračovat v odpovídání 

otázky č. 8, ti, kteří odpověděli záporně, byli vyzváni pokračovat otázkou č. 9. Záporně 

odpovědělo 61 dotazovaných (41,8 %) a kladně 85 (58,2 %), přičemž 22 z nich stránky 

navštívilo pouze 1krát, 37 pak 2 – 5krát. Větší četnost návštěv stránek, a to 5 – 10krát, 

zaznamenalo 10 dotazovaných, dále 12 žáků označilo, že stránky navštívilo více než 10krát  

a pouze 4 z celkového počtu si stránky prohlíží pravidelně. Přehledně jsou výsledky 

znázorněny v grafu 4.7. 

Graf 4.7: Četnost návštěv webových stránek projektu CDK 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Další skupina otázek se týká bezpečnosti na internetu a zda žáci mají povědomí  

o rizikovém chování na internetu a souvisejících fenoménech, které ohrožují nejen jejich 

skupinu, ale i skupinu dospělých106. Problematika nebezpečných komunikačních jevů je 

v současné době relativně „novinkou“ a prevenci v této oblasti se věnuje jen malá pozornost, 

jelikož mnohdy nejsou zainteresované strany (rodiče, škola) se situací vůbec seznámeny.  

 
Otázka č. 9 a 10: Víte, že některé věci při šíření po internetu podléhají autorskému zákonu  

a tudíž jsou trestné? Dodržujete tyto pravidla šíření po internetu? 

Otázka zkoumala, zda jsou si žáci vědomi existence autorských zákonů při šíření 

různých věcí po internetu, v případě, že odpověděli Ano, měli možnost odpovídat na 

následující otázku č. 10. Pokud odpověděli Ne, byli respondenti vyzváni pokračovat otázkou 

č. 11. Odpověď Ne zvolilo pouhých 9 dotazovaných (6,2 %), opačným způsobem odpovědělo 

celkem 137 žáků (93,8 %). Z těchto kladných odpovědí však na následující otázku č. 10 

odpověděla většina respondentů, přesně 86, že pravidla šíření po internetu dodržují jen někdy, 

což je i vidět v grafu 4.8. Menší část označila, že pravidla dodržují vždy a zbylých 20 

dokonce nikdy. 

Graf 4.8: Dodržování pravidel šíření po internetu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Otázka č. 11: Když Vám kamarád pošle fotografii, víte, že ji bez jeho souhlasu nesmíte    

posílat dál? A pokud víte, dodržujete toto pravidlo? 

Mým očekávaným výsledkem dle odpovědí na předchozí otázku bylo, že většina 

dotazovaných odpoví, že pravidlo zná, ale dodržuje jen někdy, což se stalo pravdou a 57 žáků 

(39 %) odpovědělo tímto způsobem a jen o čtyři méně (36,3 %) dokonce pravidlo vždy 

                                                 
106 Informace o nebezpečných jevech spojených s používáním internetu a mobilních telefonů lze nalézt na 
www.e-bezpeci.cz. 
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dodržuje. 24 dotazovaných (16,5 %) označilo možnost „pravidlo znám, ale nedodržuji jej“  

a nejmenší část 12 (8,2 %) označila, že toto pravidlo vůbec nezná jak je vidět v grafu  4.9. 

Graf 4.9: Pravidlo rozesílání fotografií a jeho dodržování 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Otázka č. 12: Znáte pojem „kyberšikana“ ? Pokud ano, setkali jste se už s ní? 

Kyberšikana je šikanování jiné osoby (tzn. ubližování, ztrapňování, obtěžování, 

zastrašování, ohrožování apod.) s využitím internetu, mobilních telefonů nebo jiných 

informačních a komunikačních technologií. Problémem zde je, že děti a mladí lidé za těmito 

projevy vůbec šikanu nemusí vidět. Neznalost tohoto pojmu pak může způsobit, že 

šikanovaná osoba neví, jak se s tím vypořádat. Respondenti se s tímto pojmem setkali v rámci 

výuky mediální výchovy a proto bylo cílem otázky zjistit, kolik žáků pojem již zná a zda už 

se s kyberšikanou setkali. Převážná většina, přesněji 115 (78,8 %), odpověděla, že pojem zná, 

ale nesetkala se s ním. Ovšem poměrně velké množství respondentů, vzhledem k závažnosti 

pojmu, se s kyberšikanou dokonce i setkalo, a to 24 dotázaných (16,4 %). Nejmenší část,  

7 respondentů (4,8 %), byla zastoupena u odpovědi, že pojem nezná jak ukazuje graf 4.10. 
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Graf 4.10: Znalost pojmu kyberšikana a setkání s ní 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Otázka č. 13: Víte, co je „kyberstalking“ ? Pokud ano, setkali jste se s tím? 

Kyberstalking je zneužívání internetu, mobilních telefonů nebo jiných informačních  

a komunikačních technologií k opakovanému stupňovanému obtěžování, které může mít 

různou podobu a intenzitu. S tímto pojmem se žáci rovněž jako u předchozí otázky setkali 

v rámci mediální výchovy, 68 z nich (46,6 %) však označilo, že kyberstalking nezná, jak 

viditelně zachycuje graf 4.11. Největší část žáků v počtu 73 (50 %) byla zastoupena  

u odpovědi „vím, co je to, ale nesetkal(a) jsem se s tím“ a 5 (3,4 %) dotazovaných uvedlo, že 

se s kyberstalkingem i setkalo.  

Graf 4.11: Znalost pojmu kyberstalking a setkání s ním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 



68   

46,6%

29,4%

14,4%

9,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne

Poslední skupina otázek je zaměřena na budoucí vývoj projektu, hodnocení lektorů 

CDK a dvě otázky s možností otevřené odpovědi. 

 

Otázka č. 14: Uvítali byste pokračování tohoto projektu a tak i rozšíření svých znalostí  

o médiích? 

U této otázky měli dotázaní na výběr čtyři možnosti odpovědí. Nejvíce získaly 

odpovědi Určitě ano a Spíše ano, což označilo celkem 111 dotazovaných (76 %) a je zde tedy 

vidět zájem ze strany žáků vzdělávat se v oblasti mediální výchovy a získávat nové informace 

o médiích, což je velmi pozitivní informace pro projekt do budoucna. Přibližně ¼ už by 

nechtěla další pokračování projektu. Graf 4.12 zobrazuje tento zájem přehledněji. Ti, kteří 

označili jednu z možných odpovědí Ano, měli možnost odpovídat na následující otázku č. 15, 

v případě, že respondent označil jednu z možných odpovědí Ne, byl vyzván k pokračování 

otázky č. 16. 

Graf 4.12: Měl by projekt pokračovat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 15: Která z oblastí by Vás nejvíce zajímala? 

Jelikož na tuto otázku mohli odpovídat jen ti, kteří by uvítali pokračování projektu, je 

cílem otázky zjistit, o kterou oblast v rámci mediální výchovy by byl největší zájem. 

Respondenti zde měli možnost označit více odpovědí z deseti variant možností, proto je zde 

počet odpovědí vyšší (celkem 351), než respondentů, kteří odpověděli jednu z možných 

odpovědí Ano (111 žáků). Největší zájem žáci projevili u fotografování, fotografie a jejich 

úprava (62), natáčet skutečný film – práce ze strany herce i filmového štábu (57), dále žáky 

zaujala práce s grafickými programy (50), animace, kresba, hrané komixy (45), práce 

s kamerou, video, příprava a střih reportáží (43), být moderátorem TV (34). Menšího obdivu 

si získala odpověď být novinářem, psaní zpráv a článků do novin, setkávání se se zajímavými 
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lidmi (21), účastnit se vysílání internetového rádia (19), práce s navigačním systémem GPS 

(18) a spoluúčast ve věcech veřejných ve škole, ve městě a společnosti (2). Graf 4.13 

přehledněji zachycuje zájem o jednotlivé oblasti. 

Graf 4.13: Nejzajímavější oblasti mediální výchovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 16: Jak hodnotíte lektory CDK? 

Respondenti měli možnost vyjádřit se dle svého názoru na celkovou kvalitu lektorů 

CDK, kteří je provázeli mediální výchovou a to oznámkováním od 1 do 5 (viz. graf 4.14). Dle 

výsledků byla většina žáků spokojena s lektory na výbornou, celkem jich tuto možnost 

označilo 75 (51,4 %). O něco méně označení bylo zaznamenáno u známky 2, přesněji 42 žáků 

(28,8 %). 17 žáků (11,6 %) oznámkovalo lektory známkou za 3, dále 5 ze všech (3,4 %) 

označilo známku 4 a dokonce se našli i takoví, kteří zřejmě s lektory nebyli příliš spokojeni  

a oznámkovali je za 5, takových odpovědí bylo celkem 7 (4,8 %).  
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Graf 4.14: Hodnocení lektorů CDK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 17: Nejdůležitější (nejvýznamnější)  informací pro mne v rámci mediální výchovy 

byla? 

U této otázky měli respondenti možnost vyjádřit se otevřenou textovou odpovědí. 

Celkem 62 dotazovaných se nevyjádřilo vůbec, což tvoří 42,5 % a 13 odpovědělo, že neví. 

Absolutně nejčastější odpověď (téměř 37 %) byla, že nejvýznamnější byly pro žáky 

informace  týkající se bezpečnosti na internetu a kyberšikana. Mnohokrát se v odpovědích 

také objevilo, že zajímavé a důležité bylo vše, dále informace jak pracovat s počítačovými 

programy, tvorba, fungování a dělení reklam, nauka o médiích nebo také informace o tom, jak 

správně komunikovat, spolupracovat a vystupovat před lidmi. 

 

Otázka č. 18: Měli byste nějaké zvláštní připomínky či požadavky na projekt CDK do 

budoucna? 

Poslední otázka zkoumala, zda respondenti mají nějaké své připomínky či požadavky, 

které získali během hodin mediální výchovy, v případě pokračování projektu. 47 (32,2 %) 

žáků se nevyjádřilo vůbec a celkem 54 (37 %) z celkového počtu napsalo „ ne, nemám 

připomínky ani žádné požadavky, „ne a nic bych neměnil(a)“, „ne, líbilo se mi to“. 

Mnohokrát zmíněným a velmi pozitivním požadavkem bylo, aby projekt pokračoval. Dále 

žáci požadovali více práce s kamerou, fotoaparátem, střih, úprava fotografií a videa a aby bylo 

více hodin mediální výchovy. Někteří požadovali zajímavější témata mediální výchovy, 

tvorbu počítačových her a více práce s počítačovými programy. 
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4.2 Dotazník pro rodiče 

Otázka č. 1: Slyšeli jste už o projektu Centrum dětské komunikace? 

Celkem odpovídalo 318 rodičů a tato otázka sloužila jako rozdělující, jejímž účelem 

bylo zpřístupnit ostatní otázky jen těm respondentům, kteří odpověděli kladně. Ti, kteří 

odpověděli záporně, byli převedeni na otázku č. 18. Kladně odpovědělo 131 respondentů 

(41,2 %)  a záporně 187 (58,8 %). Zde je vidět, že z celkového počtu větší polovina rodičů  

o projektu CDK Vratimov vůbec neví, což je znázorněno v grafu  4.15. 

Graf 4.15: Povědomí rodičů o projektu CDK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 2: Jak se k Vám informace o projektu CDK dostala? 

V této otázce měli respondenti možnost vybrat více než jednu odpověď z nabídky  

a celková suma odpovědí je tedy vyšší než počet odpovídajících a to 213. Jednoznačně 

nejvíce rodičů se o projektu dozvědělo přímo na DDM, přesně 96 (45 %). Internet a tisk 

v dnešní době představují jedny z největších zdrojů informací a lidé je značně využívají 

v každodenním životě, což dokazují i odpovědi z dotazníku. Podle výsledků z průzkumu bylo 

zjištěno, že hned na druhém místě rodiče získali povědomí o projektu z internetu a tisku,  

u obou variant odpovědělo 28 dotazovaných (13,1 %). Stejný počet 22 respondentů (10,3 %)  

se o projektu dozvědělo od známých a z plakátů a letáků, 3 z televize (1,4 %), 1 z rádia (0,5 

%) a jinou možnost, blíže nespecifikovanou, uvedlo 13 rodičů (6,1 %) jak znázorňuje graf 

4.16. 
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Graf 4.16: Zdroje, ze kterých se rodiče dozvěděli o projektu CDK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 3: Máte přehled nebo alespoň představu, jaké aktivity projekt CDK nabízí? 

Cílem otázky bylo zjistit, zda rodiče vědí nebo mají alespoň představu o tom, jaké 

aktivity vlastně projekt CDK nabízí a měli možnost zvolit jednoduchou odpověď Ano/Ne. 

Ukázalo se, že 112 odpovídajících (85,5 %) představu má, což je většina, a pouze 19 rodičů 

(14,5 %) označilo odpověď Ne (viz. graf 4.17). 

Graf 4.17: Mají rodiče přehled nebo alespoň představu o nabízených aktivitách? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 4: Účastní se některé z Vašich dětí kroužků spadajících pod projekt CDK? 

Vzhledem k tomu, že v rámci projektu CDK byly vytvořeny zájmové útvary (kroužky) 

pro děti, bylo záměrem otázky zjistit, zda děti dotazovaných rodičů některé z těchto kroužků 

navštěvují. Byla zde možnost označit více variant odpovědí, tudíž je celková suma odpovědí 

153. Výsledkem bylo 91 označených odpovědí Ne, tzn. děti dotázaných rodičů žádný 

z uvedených kroužků nenavštěvují. Ti rodiče, jejichž děti kroužky navštěvují, volili z nabídky 

odpovědí a výsledek je zachycen podle počtu odpovědí v grafu 4.18.  
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Graf 4.18: Účast dětí dotazovaných rodičů v ZÚ realizovaných v rámci projektu   

CDK Vratimov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 5: Která forma mediálních sdělení Vás oslovuje nejvíce? 

Převážná většina rodičů označila internet (viz. graf 4.19), dnes jedno 

z nejrozšířenějších médií, přesně tuto odpověď zvolilo 70 rodičů (53,4 %). 30 rodičů (22,9 %) 

označilo televizi, 28 tisk (21,4 %) a nejméně oblíbeným médiem je rozhlas, který označili jen 

3 rodiče (2,3 %). 

Graf 4.19: Nejoblíbenější forma médií u rodičů 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Otázka č. 6: Je důležité, aby Vaše dítě dovedlo komunikovat s okolím? 

Z šetření vyplynul sto procentní souhlas rodičů, že je pro jejich dítě důležité umět 

komunikovat s okolím. Výsledek zachycuje graf. 4.20. Zde je vidět potřebnost mediální 

výchovy, neboť v dnešní době není důležité umět komunikovat jen mluveným slovem, ale tak 

prostřednictvím médií. 
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Graf 4.20: Je důležité pro Vaše děti umět komunikovat s okolím? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Otázka č. 7: Myslíte si, že Vaše dítě ví, jak fungují média? 

Výsledek šetření u této otázky pro mne byl překvapující, jelikož větší část dotázaných 

rodičů si myslí, že jejich děti ví jak fungují média jak je vidět v grafu 4.21. Odpověď Ano 

zaznačilo 88 rodičů (67,2 %) a odpověď Ne téměř o polovinu méně, přesně 43 (32,8 %). 

Graf 4.21: Vědí Vaše děti jak fungují média? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 8: Myslíte si, že Vašemu dítěti stačí to, co se o médiích dozví ve škole? 

I když větší část rodičů na předchozí otázku odpovědělo, že jejich děti ví, jak fungují 

média, výsledek této otázky byl pravý opak (viz. graf 4.22). 117 dotázaných (89,3 %) 

odpovědělo, že dětem nestačí získané informace o médiích ve škole a pouhých 14 (10,7 %) si 

myslí, že je to pro jejich děti dostačující.  
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Graf 4.22: Jsou pro děti dostačující informace o médiích získané ve škole? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 9: Má podle Vás výuka mediální výchovy nějaký význam? 

Velmi pozitivní výsledky, které jsou zaznamenány v grafu 4.23, pro budoucí vývoj 

projektu se při šetření ukázaly u této otázky zda má výuka mediální výchovy význam neboť 

z celkového počtu respondentů zvolilo rovných 100 z nich (76,3 %) odpověď Určitě ano, dále 

28 odpovídajících (21,4 %) označilo odpověď Asi ano, pouhé 3 osoby (2,3 %) zvolily 

odpověď Asi ne a nikdo neuvedl, že by výuka mediální výchovy určitě neměla význam. 

Graf 4.23: Má výuka mediální výchovy význam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 10: Používá Vaše dítě počítač bez dozoru, případně bez poučení? 

Otázka zkoumala, zda rodiče nechávají své děti bez dozoru u počítače, případně bez 

jakéhokoli poučení a ukázalo se, že 74 z nich (56,5 %) je takto nenechává a 57 (43,5 %) ano 

(viz. graf 4.24). 
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Graf 4.24: Používá Vaše dítě počítač bez dozoru či bez poučení? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 11: Víte, či sledujete Co Vaše děti dělají na internetu? 

Protože dnešní společnost nejvíce oslovuje tato forma médií, jak vyplynulo z šetření 

rodičů i žáků, je důležité být poučen jak s ním zacházet neboť se zde vyskytuje mnoho 

nebezpečných jevů, o kterých mnoho lidí ani neví. Ukázalo se však, že dotázaní rodiče vědí, 

co jejich děti dělají na internetu, jelikož 89 z nich (67,9 %) označilo odpověď Ano, 39 jen 

částečně (29,8 %) a pouze 3 rodiče (2,3 %) zaznačili odpověď Ne, jak je možno shlédnout 

v grafu 4.25. 

Graf 4.25: Sledujete co Vaše děti dělají na internetu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 12: Víte, jestli Vaše dítě komunikuje na sociálních sítích? (např. Facebook, 

Twitter…) 

Sociální sítě jsou jakousi „virtuální reprezentací lidské společnosti“, které umožňují 

provádět mnoho zajímavých činností, lze je využít k zábavě či vzdělávání. Jsou však spojeny 

s řadou problémů. Jedním z nich je ukládání osobních údajů, které lze snadno získat  
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a následně zneužít například při nebezpečných komunikačních technikách. Je prostorem pro 

vznik a existenci sociálně-patologických jevů jako je například kyberšikana, kyberstalking, 

kybergrooming, sexting apod, uživatelé se na těchto sítích chovají jinak než v běžném životě. 

Každý rodič by měl vědět, že se jejich dítě může stát jak obětí tak pachatelem. 128 rodičů 

(97,7 %) odpovědělo, že ví o komunikaci svých dětí na sociálních sítích a pouze 3 (2,3 %)  

o tom neví (viz. graf 4.26). 

Graf 4.26: Víte, jestli Vaše dítě komunikuje na sociálních sítích? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 13: Četli jste nějaký článek nebo viděli nějaké fotografie či reportáže vytvořené 

dětmi v rámci projektu CDK? Zaujaly Vás? 

Záměrem otázky bylo zjistit, jestli už se někdy dotázaní rodiče setkali s článkem, 

fotografií či reportáží vytvořené dětmi v rámci projektu CDK a zda jej zaujaly. 46 dotázaných 

(35,1 %) uvedlo odpověď Ne, 5 (3,8 %)uvedlo Ano, ale nezaujalo je to. Celkový počet 

kladných odpovědí pak tvořil více než polovinu, což zachycuje graf 4.27. 
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Graf 4.27: Setkali jste se s články, fotografiemi či reportážemi vytvořenými dětmi 

v projektu CDK? A zaujaly Vás? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 14: Navštívili jste někdy webové stránky projektu CDK? 

Výsledky této otázky jsou téměř vyrovnané, avšak o něco větší polovina a to 67 

dotázaných (51,1 %) uvedla, že stránky projektu CDK nikdy nenavštívila a 64 (48,9 %) ano 

(viz. graf 4.28). 

Graf 4.28: Navštívili jste někdy webové stránky projektu CDK? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 15: Víte, jak byl projekt financován? 

Respondenti zde měli možnost vybrat z pěti uvedených variant odpovědí a cílem bylo 

zjistit povědomí o tom, jakým způsobem je projekt financován. Převážná většina 100 rodičů 

(76,3 %) označila správnou odpověď, kterou byl Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR. 

24 rodičů (18,3 %) uvedlo jako svou odpověď sponzorské příspěvky a 7 (5,4 %) označilo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Nikdo nezvolil veřejnou sbírku ani dluhové 

financování. Výsledky znázorňuje graf 4.29. 
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Graf 4.29: Způsob financování projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 16: Víte, kdy projekt CDK začal a kdy končí? 

Vzhledem k tomu, že je konec projektu stanoven v polovině letošního roku 2012, 

záměrem otázky bylo zjistit, zda rodiče mají povědomí o tom, kdy projekt vůbec začal a že 

letos končí. Respondenti měli pro svou odpověď možnost vybrat si jednu z pěti nabídnutých 

variant. Šetření ukázalo, že správnou odpověď, kterou byly roky 2009 – 2012 označila jen 

hrstka, přesněji 19 rodičů (14,5 %), ve stejném počtu označili i roky 2010 – 2012, jak je vidět 

z grafu 4.30. Nejvíce rodičů si myslelo, že projekt je realizován v letech 2008 – 2012 neboť 

tuto odpověď označilo celkem 37 z nich (28,2 %). 31 respondentů (23,7 %) označilo roky 

2010 – 2013 a 25 (19,1 %) roky 2009 – 2013. 

Graf 4.30: Povědomí rodičů o začátku a konci projektu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 17: Uvítali byste pokračování projektu do budoucna? 

Názory rodičů u této otázky byly velmi pozitivní, o čemž svědčí celkový počet 

odpovědí Určitě ano a Asi ano, které označilo 129 dotázaných (98,5 %) a jen dva rodiče (1,5 

%) v pokračování nevidí smysl a označili Asi ne a Určitě ne. Jednoznačně je výsledek 

znázorněn grafem 4.31.  

Graf 4.31: Měl by projekt pokračovat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poslední dvě otázky jsou pouze doplňkové, sloužící také pro přípravu volnočasových 

aktivit DDM a odpovídali na ně všichni respondenti účastnící se dotazníkového šetření, tzn. 

celkem 318, jelikož ti, kteří u první otázky označili odpověď Ne, byli rovnou převedeni na 

otázku č. 18. 

 

Otázka č. 18: Jakou náplň volného času u svého dítěte upřednostňujete? 

V této otázce mohli dotázaní vybrat více možných odpovědí, tudíž je celková suma 

odpovědí vyšší než 318. Dle výsledků z průzkumu bylo zjištěno, že dotázaní u svých dětí 

nejvíce preferují sport, poté hudbu, výuku jazyků, volnou zábavu, umění a jako poslední 

počítač jak je vidět v grafu 4.32. Na výběr byla i možnost odpovědi Jiná, kdy rodiče volnou 

textovou odpovědí uváděli jakou náplň volného času u svého dítěte upřednostňují podle svých 

představ. Nejčastěji se objevila odpověď tanec, keramika, kreslení, ruční práce, příroda, 

cestování, výlety a procházky. Dále rodiče uvedli také rozvíjení fotografických a technických 

dovedností a znalostí, média, mažoretky, dramatický kroužek, jóga, čtení naučné literatury  

a poznávání naší vlasti. 
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Graf 4.32: Jakou náplň volného času rodiče preferují u svých dětí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 19: Jsou volnočasové aktivity (kroužky) na DDM smysluplné? 

Respondenti jednoznačně souhlasí se smysluplností volnočasových aktivit 

realizovaných v rámci DDM a 275 z nich (86,5 %) označilo Určitě ano a 42 (13,2 %) zvolilo 

Asi ano, což je znázorněno v grafu 4.33. Pouze jeden dotázaný (0,3 %) označil odpověď Asi 

ne a variantu Určitě ne neoznačil nikdo. 

Graf 4.33: Jsou volnočasové aktivity DDM smysluplné? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.3 Shrnutí, zhodnocení a návrh dalšího pokračování projektu 

Pro analytické zhodnocení projektu Centrum dětské komunikace Vratimov posloužilo 

dotazníkové šetření, které obsahovalo otázky směřované na žáky partnerských základních 

škol projektu a rodiče dětí účastnících se zájmových útvarů při DDM, jejichž odpovědi měly 

posloužit k celkovému zhodnocení a zjištění, zda je projekt a jeho aktivity efektivní, přínos 

projektu a také potřebu a zájem o jeho možné pokračování ze strany žáků a rodičů. Výsledky 

výzkumu nejsou důležité jen pro tuto práci, ale také pro realizátory projektu.  

Jednou z nejdůležitější informací z šetření je ta, zda by projekt měl pokračovat či 

nikoli. Výsledky jsou velice pozitivní neboť 76 % žáků (z celkového počtu 146, tj. 111 žáků) 

zvolilo odpověď Určitě ano a Spíše ano a stejnou možnost zvolilo dokonce 98,5 % 

dotázaných rodičů (z celkového počtu 131, tj. 129). Zde se potvrdil zájem o výuku mediální 

výchovy a tudíž o pokračování projektu, což je velmi pozitivní zprávou pro jeho realizátory. 

Otázky zaměřené na žáky dále zjišťovaly ohodnocení výukových hodin a lektorů, 

přičemž výukové hodiny by 41,8 % z nich ohodnotilo známkou 2 a lektory ohodnotilo 51,4 % 

známkou 1. Největším přínosem projektu pro žáky byly nové informace o tom, jak fungují 

média (37,6 %), poznání nebezpečných jevů při užívání internetu a mobilních telefonů (18,2 

%) a osvojení si lepší komunikace (15,9 %). Pro budoucí vývoj projektu je významné vědět, 

že žáky v rámci mediální výchovy nejvíce zaujala oblast Média a zábava (33,6 %) spolu 

s prací v médiích a týmová spolupráce (32,2 %) a ti, kteří uvedli zájem o pokračování 

projektu, by v budoucnu nejvíce uvítali výuku v oblasti fotografování, fotografie a jejich 

úprava (17,7 %), natáčení skutečného filmu (16,2 %) a práce s grafickými programy (14,2 %). 

Dále bylo zjištěno, že jednoznačně nejoblíbenější formou mediálních sdělení je internet, který 

zvolilo 76 % žáků, se kterým dále souvisí znalost pojmu netiketa, znalost autorského zákona 

při šíření na internetu, stejně jako znalost pravidla rozesílání fotografií, kyberšikana  

a kyberstalking. Jedná se o hrst pojmů, o kterých měli žáci možnost dozvědět se v mediálních 

dnech projektu CDK Vratimov, a záměrem tedy bylo zjistit jejich přínos. Ukázala se znalost u 

autorského zákona při šíření na internetu (94,5 %), pravidla rozesílání fotografií (39 %), 

kyberšikany (78,8 %) a kyberstalkingu (50 %), naopak nedostatky byly zaznamenány u pojmu 

netiketa, kterou nezná 67,8 %. V rámci volných textových odpovědí žáci uvedli jako 

nejvýznamnější získané informace z výuky mediální výchovy týkající se bezpečnosti na 

internetu a kyberšikany a jejich hlavními požadavky do budoucna jsou, aby projekt 

pokračoval, více práce s kamerou, fotoaparátem, střih, úprava fotografií a videa a více hodin 
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mediální výchovy. Nelze také opomenout, že 37 % dotázaných žáků nemá k projektu žádné 

připomínky ani požadavky a nic by neměnili. 

Otázky dotazníkového šetření zaměřené na rodiče dětí, které navštěvují jakýkoli ZÚ 

na DDM nebo se účastní letních dětských táborů pořádaných DDM Vratimov, zjišťovaly 

jejich celkové povědomí o probíhajícím projektu a názor na něj. Hned v začátku se ukázalo, 

že z celkového počtu 318 odpovídajících více než polovina odpovídajících, přesně 58,8 %  

o projektu vůbec neslyšela, druhá část kladně odpovídajících (41,2 %) se o projektu dozvěděla 

přímo na DDM Vratimov (45 %) a dále z tisku (13,1 %) a internetu (13,1 %), což je výhodné 

zjištění pro propagaci aktivit projektu do budoucna. 30,5 % odpovídajících má své dítě či děti 

účastnící se přímo zájmových útvarů vytvořených projektem CDK Vratimov a dokonce 85,5 

% rodičů má představu o nabízených aktivitách projektu. Dále byly zjišťovány názory rodičů 

na otázky týkající se jejich dětí, médií a mediální výchovy, jejichž odpovědi mohou přispět 

k novým poznatkům vedoucím ke zkvalitnění výuky. Všichni svými odpověďmi utvrdili, že 

je důležité umět komunikovat s okolím a větší polovina dotázaných (67,2 %) si myslí, že 

jejich děti ví, jak fungují média, na druhou stranu však potvrdili nedostatečnost znalostí 

mediální výchovy získaných ve škole (89,3 %) a téměř všichni usoudili význam mediální 

výchovy (97,7 %). Ukázalo se, že 56,5 % rodičů nechává své děti u počítače bez dozoru či 

poučení, avšak převážně mají přehled o tom, co dělají na internetu (67,9 %) a zda komunikují 

na sociálních sítích (97,7 %). Tyto informace mohou vést například k zavedení větší 

pozornosti věnované bezpečnosti internetu. 61,6 % dotázaných už někdy četlo či vidělo práci 

dětí v projektu CDK a 32,8 % dokonce uvedlo, že je práce zaujaly. Z šetření dále vyplynula 

dobrá propagace způsobu financování projektu, neboť 76,3 % dotázaných ví, že byl projekt 

financován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR. Nevědomost rodičů se 

prokázala u otázky, ve kterých letech je projekt realizován, neboť pouhých 14,5 % uvedlo, že 

projekt začal v roce 2009 a končí 2012. 
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5 ZÁVĚR 

Se vstupem České republiky do EU se otevřela možnost čerpaní finančních podpor, 

pomocí kterých se EU snaží dosahovat svých cílů, v rámci kterých financuje celou řadu 

projektů od tzv. „měkkých“ neboli neinvestičních projektů zaměřených především na veřejné 

služby a nevládní sektor, ale i podnikatele, až po velmi rozsáhlé “tvrdé” investiční projekty 

financované v řádech milionů eur zaměřené na infrastrukturu, životní prostředí a především 

na podporu malého a středního podnikání. EU má své zdroje naplánované a rozdělené pro 

každé programovací období, stejně tak je tomu i v tom současném 2007-2013, v jehož rámci 

se ESF dále zaměřuje na finanční podporu umožňující rozvoj počátečního vzdělávání, 

terciálního vzdělávání nebo celoživotního učení. Dobře propracované návrhy projektů mohou 

díky zdrojům z EU získávat finanční prostředky na pokrytí většiny nákladů. Této šance se 

chopili pracovníci Domu dětí a mládeže Vratimov a získali peněžní opatření na projekt 

Centrum dětské komunikace Vratimov. 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit efektivitu projektu Centrum dětské komunikace 

Vratimov, jeho přínos a také potřebu a zájem o jeho možné pokračování ze strany žáků a 

rodičů. 

Druhá kapitola práce poukázala na podporu vzdělávání v rámci EU, kde byla uvedena 

Vzdělávací politika EU podle jisté definice jako souhrn činností a iniciativ EU v oblasti 

vzdělávání a odborné přípravy. Dále byl vysvětlen její význam a postupný vývoj od vzniku 

Evropského hospodářského společenství a cíle stanovené do roku 2020. Pro vytvoření 

jakéhosi „euro-občana“ organizuje EU vzdělávací programy a programy mobilit, které začaly 

vznikat již v 80. letech 20. století. Od roku 2007 nahradil stávající programy Program 

celoživotního učení tvořen čtyřmi odvětvovými programy, průřezovým programem  

a programem Jean Monet. Dále byly přiblíženy strukturální fondy EU, které financují 

jednotlivé cíle Regionální politiky EU a slouží tak na podporu hospodářského růstu členských 

států, zlepšování vzdělanosti obyvatel a snižování sociálních nerovností. Aby mohla členská 

země čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů, musí mít kromě národních 

dokumentů vytvořeny také operační programy, kterých má ČR pro současné programovací 

období 2007-2013 24 a jsou rozděleny na tematické a regionální OP, OP Praha a OP 

Evropská územní spolupráce. V současné době má ČR možnost čerpat finanční prostředky 

z Evropského sociálního fondu prostřednictvím tří operačních programů, mezi kterými je  

i operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost tvořen pěti prioritními osami, který 
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je klíčovým nástrojem podpory vzdělávání v ČR s řídícím orgánem Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR 

Pro čerpání finančních prostředků z EU je důležité mít kvalitně zpracované návrhy 

projektů, čemuž se zpočátku věnovala třetí kapitola bakalářské práce. Pro vytvoření takového 

projektu je potřeba znát pravidla stanovené EU neboť jen malý nedostatek může způsobit 

neschválení projektu nebo neposkytnutí dotace. Je nutné vědět, jak postupovat a co mít na 

paměti od vzniku první myšlenky projektu až po podání projektové žádosti. Dále byla práce 

věnována popisu konkrétního projektu Centrum dětské komunikace Vratimov, který je 

realizován v rámci organizace nesoucí název Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková 

organizace. Tato organizace je školské zařízení zájmového vzdělávání s posláním kvalitního 

naplňování volného času dětí, mládeže a dospělých. Projekt zde byl zahájen v roce 2009  

a jeho předpokládaný konec je stanoven na 30. června 2012, spadá do operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je tudíž financován prostřednictvím Evropského 

sociálního fondu. Jedná se o projekt na podporu mediální výchovy, jehož cílem je zvýšení 

kvality počátečního vzdělávání v oblasti mediální výchovy. Jeho pomocí by mělo být 

dosaženo toho, aby učitelé a žáci, zapojení do projektu, získali základní znalosti o fungování 

médií a zároveň si osvojili potřebné dovednosti, na jejichž základě by dosáhli základní úrovně 

mediální gramotnosti. 

Praktická část práce zahrnovala dotazníkové šetření pro naplnění stanoveného cíle 

bakalářské práce. Výsledky šetření ukázaly potřebu výuky mediální výchovy a zájem  

o pokračování projektu Centrum dětské komunikace Vratimov ze strany žáků i rodičů. Byly 

vykresleny jejich názory na aktivity projektu a spokojenost s nimi. Žáci kladně ohodnotili 

kvalitu výukových hodin i lektorů, uvedli oblasti a informace, které jim byly největším 

přínosem, prokázali také svou znalost ve vybraných pojmech mediální výchovy a neznalost  

u pojmu netiketa. Dále poukázali na oblasti mediální výchovy, které by je nejvíce zajímaly při 

pokračování projektu, kterými jsou fotografování, fotografie a jejich úprava, natáčení 

skutečného filmu a práce s grafickými programy. V rámci volných textových odpovědí 

zmínili informace z výuky pro ně nejvýznamnější a uvedli také své požadavky týkající se 

projektu v budoucnu. U rodičů se prokázala poměrně velká neznalost projektu, avšak ti, kteří 

o projektu mají povědomí potvrdili nejen nedostatečnost znalostí svých dětí z oblastí mediální 

výchovy získaných ve škole, ale také význam mediální výchovy. Zde by pro budoucí vývoj 

projektu bylo vhodné více informovanosti rodičů a tak zvýšení jejich povědomí nejen  

o projektu, ale také o pestré náplni mediální výchovy a jejích výsledků a přínosů. 
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Dotazníkové šetření se tak stalo možným základem pro vytvoření návrhu dalšího 

pokračování projektu, neboť vyplynulo, že projekt je efektivní a má svůj význam. Díky 

tomuto šetření mohou pracovníci Domu dětí a mládeže Vratimov vytvořit podobný, 

propracovanější projekt s využitím a prohloubením svých tříletých zkušeností, s větším 

zaměřením na konkrétní oblasti vyplývající z šetření. 
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Seznam zkratek 

CDK  Centrum dětské komunikace 

CF   Cohesion Fund 

           Fond soudržnosti 

ČR   Česká republika 

DDM  Dům dětí a mládeže 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

EK   Evropská komise 

ERDF  European Regional Development Fund 

               Evropský fond pro regionální rozvoj 

ES   Evropská společenství 

ESF   European Social Fund 

            Evropský sociální fond 

ET 2010  Education and training 2010 

        Vzdělávání a odborná příprava 

EU   Evropská unie 

HDP   Hrubý domácí produkt 

HND   Hrubý národní důchod 

ICT  Informační a komunikační technologie 

IP   Individuální projekty 

IT  Informační technologie 

LdV   Leonardo da Vinci 

MŠMT   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NRP   Národní rozvojový plán 

OP   Operační program 

OP LZZ   Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OPVK  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ROP   Regionální operační program 

RVP  Rámcový vzdělávací program 

SF   Strukturální fondy 

ZŠ  Základní škola 

ZÚ  Zájmový útvar 
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