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1. Úvod 
 

Téma práce bylo vybráno na základě blízkého vztahu autorky k aplikaci předpisu Evropské unie  

a úzkým kontaktům s praxí v projektovém manažerství. 

Cílem bakalářské práce je jednak analýza přípravy a realizace projektu ve firmě SychrovNET, 

snažící se získat finanční prostředky z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ale také 

srovnání hlavních rozdílů mezi teorií a praxí projektového manažera. 

Práce se skládá z pěti částí. První představuje úvod, druhá kapitola je zaměřena na program lidské 

zdroje a zaměstnanost a jeho postavení ve strukturálních fondech Evropské unie. Zde bylo v první 

části definováno základní pojetí regionální politiky, její typy, podstata, nástroje a principy. Další 

část byla věnována strukturálním fondům Evropské unie a obecné charakteristice operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jeho cíly a byly také charakterizovány jednotlivé prioritní 

osy. 

Třetí kapitola nese název analýza přípravy a realizace projektu z OPLZZ. Tato část práce je 

zaměřena již na konkrétní projekt realizovaný ve firmě SychovNET. Jsou zde k nalezení základní 

informace o firmě a projektu, postup při sestavování projektu a je také charakterizována cílová 

skupina, které se projekt týká. Dále je v kapitole rozebrána základní podstata při vypisování 

výběrové řízení a veřejné soutěže. V závěru lze nalézt charakteristické vlastnosti, role a úkoly, které 

vykonává projektový manažer. 

Čtvrtá kapitola se soustřeďuje na přesnější definování zjištěných poznatků v praxi. Jaké byly 

spatřeny hlavní rozdíly mezi teorií známou hlavně ze školy a krátkou praxí strávenou 

s profesionálním projektovým manažerem. 

V páté, závěrečné kapitole jsou shrnuty výsledky a veškeré poznatky bakalářské práce. 
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2. Program lidské zdroje a zaměstnanost a jeho postavení                     

ve strukturálních fondech EU 

 

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (dále OPLZZ) tvoří základ jak evropské politiky 

zaměstnanosti tak také sociální politiky. V současné době finanční krize, která se na ekonomické 

půdě, a nejen na ní, projevuje již více než 5 let, se podpora zaměstnanosti a snižování sociálních 

rozdílů staly jedněmi z priorit jak evropských, tak tuzemských politiků. Vzhledem k tomu,  

že financování kvalifikace pracovníků není věc finančně dostupná pro všechny společnosti, jsou  

za podporu z evropských fondů směřujících právě do této oblasti vděčni nejedni majitelé středních  

a malých firem.  

 

Jelikož je OPLZZ v České republice jedním z projevů podpory z Evropské unie (dále EU)  

a zejména její regionální politiky, nejprve je na začátku osvětleno právě pojetí regionální politiky 

EU, která umožňuje méně vyspělým členským státům se alespoň částečně vyrovnat státům 

vyspělejším a srovnat tak rozdíly, které mezi těmito státy panují a které často způsobují zbytečné 

problémy a nepříjemnosti. 

 

2.1. Pojetí Regionální politiky EU 

 

Regionální politika je koncepční a výkonnou činností regionálních orgánů a státu, stanovující 

prioritní cíle a směry rozvoje regionů na regionální a celostátní úrovni a utváří postupy 

k uskutečnění těchto cílů.
1
 

Státní regionální politika je reakcí na rozdíly mezi regiony, které vznikly historickým vývojem. 

Vlivem těchto disparit vznikly tzv. problémové regiony, které obecně členíme na tři hlavní typy:  

 nedostatečně vybavené regiony přírodními zdroji, hlavně regiony vzdálené, venkovské, 

 regiony se špatným využívám svých zdrojů, převážně kvůli nedostatku kapitálu, 

 regiony s upadajícími hlavními odvětvími, které v minulých letech v tzv. tradičních 

odvětvích spadaly do regionů vyspělých. 

                                                
1 Skokan, Evropská regionální politika, s. 23.
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2.1.1 Typy regionální politiky 

 

Základními typy regionální politiky je tradiční regionální politika a nový, současný koncept 

regionální politiky, který převládá ve většině evropských zemí. 

 

Následující tabulka popisuje základní atributy tradiční a současné regionální politiky. 

Charakterizuje regiony, problémy se kterými se regiony potýkají, jaké jsou využívány strategie  

a nástroje k dosažení těch strategií, na co se v jednotlivých typech regionální politiky orientují  

a jaká je jejich organizační forma. 

 

Tabulka 2.1 Základní typy regionální politiky 

 

Zdroj: M. Novotná, Regionální politika EU, vlastní úprava. 

 

2.1.2 Podstata regionální politiky 

 

Hlavním cílem regionální politiky je snížit nebo alespoň zmírnit disparity v jednotlivých regionech 

a dosáhnout vyvážené regionální struktury, která přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti jak 

národní, tak regionální ekonomiky v mezinárodním měřítku.
2
 

Důležitost regionální politiky se s, v úvodu zmíněnou, finanční krizí neustále zvyšuje. Problémy 

zaostalejších regionů se s nedostatkem financí, které jsou díky rozsáhlejším problémům, jako jsou 

                                                
2 Skokan, Evropská regionální spolupráce, s. 22.
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krachy celých států, přesouvány do „potřebnějších“ oblastí, a prohlubuje se tak celková 

nerovnováha v EU, která ústí jen v další napětí. Z tisku a zpráv obecně je zřejmé, že jsou prostředky 

kráceny a směrovány do oblastí, kde je jich v současné době zapotřebí více. Regionální politika by 

však, dle mého názoru, měla zůstat jednou z hlavních rozpočtových kapitol, jejíž prostředky 

zůstanou zachovány, neboť regiony (zejména ve východní části EU), které dostanou šanci se 

rozvíjet tak, jak tomu bylo u regionů na západě, mohou poskytnout nečekané možnosti 

ekonomického růstu, který by mohl pomoci celé EU. Nicméně, k tomu, aby se tak stalo, je 

zapotřebí, aby spolu jednotlivé články, tvořící regionální politiku EU, úzce spolupracovali. Které 

články to jsou a na základě jakých principů pak regionální politika funguje, je pak obsahem 

následujícího textu. 

 

2.1.3 Nositelé RP 

 

Na nadstátní úrovni v rámci Evropské unie je hlavním nositelem Evropská komise, na úrovni státní 

je jím vláda ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a ostatní orgány státní správy, na regionální úrovni 

jsou jimi orgány územní samosprávy, především však podnikatelé, podniky a instituce.
3
 

 

Obrázek 2.1 Úrovně provádění regionální politiky 

 

Regionální politika Evropské unie 

 

Regionální politika státu 

 

Regionální politika 

 regionu 

 

 

Region 

 

Zdroj: Skokan, Evropská regionální politika, vlastní úprava. 

Na obrázku je možné vidět úrovně provádění regionální politiky. Existují tři základní úrovně  

a to úroveň regionální, národní a nadnárodní. 

 

                                                
3 Skokan, Evropská regionální spolupráce, s. 23.
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2.2 Principy regionální politiky 

 

Regionální politika je postavena na několika hlavních principech, které jsou reflektovány v právní  

a programové formě celého procesu při poskytování pomoci. Již od počátků regionální politiky  

a jejího uplatňování v praxi dochází k neustálé změně a postupnému vývoji jednotlivých principů. 

Změny těchto principů jsou určeny zejména snahou o aktuálnost v dané oblasti, která by odrážela co 

nejpřesněji stav řešení jednotlivých problémů regionů i problému jako celku. V současném 

programovém období na léta 2007 – 2013 jde především o pět základních principů a také principy 

doplňkové. 

 

2.2.1 Programování 

 

Prvním ze základních principů, je princip programování. Prostředky strukturálních fondů jsou 

rozmisťovány na základě víceletých plánů rozvoje regionů, které jsou výsledkem jednání 

jednotlivých členských států s Evropskou komisí. Tyto plány se snaží o komplexní řešení 

regionálních problémů. Pouhé přidělování financí na dílčí projekty by nemělo velký smysl v rámci 

celkového řešení problému. Výsledkem by pak měl být ucelený, integrovaný program 

uskutečňovaný v dlouhodobém horizontu. 

 

2.2.2 Koncentrace 

 

Druhým ze základních principů, je princip koncentrace, jež se snaží o soustředění prostředků 

evropských fondů do regionů s největšími strukturálními problémy. Tyto oblasti jsou vybírány  

na základě cílů stanovených Evropskou komisí po debatě s členskými státy. Takto jsou definovány 

nejpalčivější problémy evropské populace, které je možné v rámci regionální politiky řešit. 

Aplikace tohoto principu přináší efektivnější a účelnějších vynakládání prostředků a také její lepší 

kontrolu. 

 

2.2.3 Partnerství  

 

Dalším principem je princip partnerství, který, jak název napovídá, požaduje aktivní účast 

a spoluúčast Evropské komise a odpovídajících místních a regionálních orgánů 

a kompetentních nevládních účastníků na všech etapách administrace fondů. Samotní příjemci 
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prostředků by se měli také velmi aktivně podílet na všech úrovních projektů, jejich kooperace 

s Evropskou komisí by měla být, co nejvyšší.
4
 

 

2.2.4 Adicionalita  

 

Na základě následujícího principu adicionality nesmějí vyčleněné prostředky evropských fondů 

nahrazovat veřejné anebo rovnocenné strukturální výdaje členského státu, mají být pouze jejich 

dodatkem. Podmínkou je, že unijní zdroje musí být vždy doplněny národním podílem, který se 

určuje jednotlivě podle povahy a typu projektu.  

 

2.2.5 Monitorování a vyhodnocování  

 

Význam posledního ze základních principů neustále roste. Jeho cílem je dosáhnout, co největší 

efektivnosti při využívání finančních prostředků z evropských fondů. Tato efektivnost je průběžně 

sledována a hodnocena a to způsoby:  

 Ex ante – jde o předběžné hodnocení, které je zaměřováno především na analýzu silných       

a slabých stránek a na potenciál členské země, regionu nebo odvětví, jichž se program týká. 

Dále je zjišťováno, zda jsou očekávané dopady reálné a zda je program v souladu s politikou 

a legislativou EU. 

 Interim – jde o střednědobé hodnocení v polovině období. Je zkoumán pokrok, kterého bylo 

dosaženo k naplnění cílů. Je posuzováno využívání finančních prostředků, průběh 

monitorování a implementace. 

 Ex post – jde o hodnocení prováděného po ukončení projektu.
5
  

Dalšími doplňkovými principy je např.: princip solidarity, konvergence, subsidiarity, integrace atd. 

Protože je sice důležité vědět, kterými principy se v rámci projektování řídit, byť se velmi často 

objevují nadefinované v jednotlivých příručkách, důležitou součástí této bakalářské práce jsou 

nástroje regionální politiky, které ji uvádějí v život, neboť právě nástroje umožňují její provádění.  

 

 

                                                
4 Marek, Kantor, Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie, s. 27. 
5 Marek, Kantor, Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie, s. 28.
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2.3 Nástroje regionální politiky EU 

 

Často se můžete setkávat s názory, že nástroji regionální politiky jsou pouze evropské fondy, které 

poskytují prostředky na vybrané projekty. Je to názor všeobecně rozšířen, jeho pravdu navíc 

podtrhuje ten fakt, že právě o fondech se vede v současné době nejvíce sporů. Nicméně, další  

a neméně důležité nástroje jaksi díky této mediální kampani ustupují do pozadí.  

Nástroje obecně bývají vyvozovány z cílů regionální politiky a snaží se o přilákání prostředků  

a podnikových aktivit do regionu. Hlavní třídění nástrojů regionální politiky je obsaženo v tab. 2.2, 

jež je dělí na nástroje e ekonomickým dopadem a nástroje s dopadem věcným. 

 

Tabulka 2.2 Nástroje regionální politiky podle jejich působení 

Ekonomické působení 
makroekonomické 

mikroekonomické 

Věcné působení 

poradenské a informační 

finančně motivační 

infrastrukturní a administrativní  

Zdroj: Novotná, 2007, vlastní úprava. 

 

2.3.1 Makroekonomické nástroje 

 

Užití makroekonomických nástrojů musí být v souladu s národohospodářskými cíli, v důsledku 

toho jsou nižší možnosti využívání nástrojů na regionální úrovni. Pod makroekonomické nástroje 

jsou řazeny: fiskální politika, monetární politika a protekcionismus. 

 

Fiskální politika 

V rámci státního rozpočtu dochází k přerozdělování buď využitím systému daní a odvodů či výdajů.  

Úlevy jsou nejvíce poskytovány problémovým regionům, například snížením daňové sazby.
6
 Tyto 

zásahy jsou založeny na zkušenostech z velké ekonomické krize ve 30. letech 20. století, kde 

Keynesiánci považovali zásahy států do ekonomiky jako nevyhnutelné, neboť ekonomika jako 

taková se samo nemohla z hluboké deprese dostat. 
7
 

 

Monetární politika  

Monetární politika se snaží dosáhnout ekonomicko-politických cílů působením na veličiny, jakými 

                                                
6 Novotná, Regionální politika EU, s. 44. 
7 Jurečka a kol., Makroekonomie, s. 186.
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jsou zejména velikost úrokové míry a peněžní nabídka. Klíčovou roli zaujímá centrální banka.
8
 

Zpřístupněním úvěrů, či přizpůsobením lhůt splatnosti, mohou být řešeny regionální problémy.
9
 

 

Protekcionismus 

Poslední z makroekonomických veličin je protekcionismus, což je situace, kdy stát ovlivňuje dovoz 

zahraničních produktů uvalením cel a dovozních limitů, aby podpořil domácí produkci. Jejich 

platnost bývá časově omezena, protože jinak by docházelo k zavádění těchto limitů 

i v zahraničí, co by mohlo vést až ke snižování vývozu.
10

 

 

2.3.2 Mikroekonomické nástroje 

 

Cílem mikroekonomických nástrojů je ovlivnit ekonomické subjekty při rozhodování o jejich 

prostorové lokalizaci. Řadíme zde realokaci pracovních sil a kapitálu. 

 

Realokace pracovních sil 

V období vzniku regionální politiky byly využívány zejména nástroje k prostorovému přemisťování 

obyvatel do upadajících regionů. Státem byly hrazeny náklady spojené se stěhováním a navíc 

podporoval obyvatele při koupi či prodeji domu. V dnešní době se setkáváme nejčastěji 

s rekvalifikací pracovníků. 

 

Realokace kapitálu 

Druhým mikroekonomickým nástrojem je pak realokace kapitálu, jehož posláním je dosáhnout 

snížení nezaměstnanosti tvorbou nových pracovních míst a to buď přilákáním nových investičních 

pobídek ze zahraničí či podporou již zavedených domácích společností.  

Lákadlem mohou být snížené daňové sazby a dotace. 
11

 

 

2.4 Regionální politika České republiky 

 

V České republice platí následující rozdělení regionů se soustředěnou podporou státu: 

 regiony postihnuty strukturálně, v nichž se negativně projevují strukturální změny, dochází 

                                                
8 Jurečka a kol., Makroekonomie, s.164. 
9 Novotná, Regionální politika EU, s. 44. 
10 Tamtéž. 
11 Novotná, Regionální politika EU, s. 45.

 



16 

 

ke stagnaci výrobních podniků a odvětví a k poklesu zaměstnanosti, 

 regiony slabé hospodářsky, které jsou na nižší úrovni rozvoje, než je průměrná úroveň 

v České republice, 

 regiony venkovské jsou typické vysokou zaměstnaností v primárním sektoru, nízkou 

hustotou zalidnění a snižováním počtu obyvatel, 

 ostatní regiony, u nichž je pomoc nutná z jiných důvodů, například bývalé vojenské oblasti, 

území postižená živelnými katastrofami, regiony s nízkou průměrnou mírou zaměstnanosti, 

se špatným životním prostředím atd. 

 

2.5 Strukturální fondy v programovém období 2007-2013 

 

Nyní nastává hlavní bod teoretické části práce. V praxi projektového manažera tvoří evropské fondy 

„alfu a omegu“ činnosti. Právě díky prostředkům, které poskytují, je možné vybavovat školy lepším 

zařízením, budovat tovární haly či připravit zaměstnance na přechod na nový typ CNC stroje. 

Prostředky strukturálních fondů poskytují téměř neomezené možnosti a dle slov z praxe, „v podstatě 

vše jde přizpůsobit tak, aby nám to EU zaplatila“. Zde se hodí jen dodatek, že pokud se jedná  

o prospěšnou věc či činnost, prostředků není nikdy dost. 

 

2.6 Strukturální fondy pro podporu zaměstnanosti 

 

Pro tuto bakalářskou práci je klíčovým fondem ESF, díky kterému se provádění Evropská strategie 

zaměstnanosti, a z něj vycházející OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Praha Adaptabilita a OP 

Vzdělání pro konkurenceschopnost, který se zaměřuje zejména na vzdělávání.
12

  

 

2.6.1 Evropský sociální fond 

 

Byl založen již Římskými smlouvami v roce 1957 a je nejstarším strukturálním fondem. Jde  

o prioritní nástroj politiky zaměstnanosti a sociální. Snaží se podporovat politiky členských zemí, 

které dodržují Evropskou strategii zaměstnanosti. Jejím cílem je zvyšování počtu a kvality 

                                                
12 www.esfcr.cz, 2008.
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pracovních míst. Strategie zaměstnanosti vychází ze strategie Evropa 2020 pro hospodářský růst.
13

 

 

ESF v programovém období 2007 – 2013 

V současném období se fond soustřeďuje na tři hlavní události:  

 vstup 12 nových členských států, 

 narůstající globalizační proces, 

 stárnutí obyvatelstva
14

. 

 

Cíle ESF 

 stejné možnosti při vstupu na pracovní trh 

 podpora nezaměstnaných při hledání zaměstnání 

 zvyšovat uplatnění žen na trhu práce 

 modernizace pracovní a podnikatelské organizace 

 boj s nerovnostmi a diskriminací 

 nárůst kvalifikovaných zaměstnanců
15

 

2.7 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

 

Jelikož podpora pro bakalářskou práci byla získána ve společnosti, která se chce pokusit získat 

prostředky z ESF na zvýšení odborné kvalifikace svých zaměstnanců, kteří jsou nuceni neustále 

bojovat s konkurencí, která na ně nemilosrdně tlačí, je v  práci operační program Lidské zdroje  

a zaměstnanost (dále OPLZZ) tím nejdůležitějším ze všech operačních programů. OPLZZ je 

prostředkem pro získávání příspěvků právě pro rozvoj lidských zdrojů. Je zaměřen na snižování 

nezaměstnanosti, začleňování sociálně vyloučených obyvatel, zkvalitnění veřejné správy  

a mezinárodní spolupráce. OPLZZ spadá mezi tematické programy. Prostředky získává především 

z financí určených pro cíl Konvergence v menší míře také z cíle Regionální konkurenceschopnost  

a zaměstnanost. Pro nynější období je možno v rámci programu čerpat sumu 73,7 mld. Kč. Program 

má velmi složitou implementační strukturu, kterou si můžete prohlédnout v příloze č. 1.
16

 

                                                
13 Marek, Kantor, Příprava a řízení projektů strukturálních fondů EU, s. 29. 
14 Boháčková, Hrabánková, Strukturální politika Evropské unie, s. 107. 
15 www.esfcr.cz, 2008. 
16 Chvojková, Květoň a kol., Finanční prostředky fondů EU, s. 54. 
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2.7.1 Globální a specifické cíle OPLZZ 

 

 

Globální cíl 
Globálním cílem OPLZZ pro období 2007-2013 je „zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí 

v ČR na úroveň průměru 15 nejvyspělejších zemí EU“. 

 

Obrázek 2.2 Globální a specifické cíle OPLZZ 

 

  

Zdroj:Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2012. 

 

Specifické cíle 

a) Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

b) Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti. 

c) Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených. 

d) Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb. 

e) Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti.
17

 

 

                                                
17 MPSVČR, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, 2012.
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2.7.2 Charakteristika prioritních os OPLZZ 

 

V následující podkapitole budou blíže specifikovány a charakterizovány jednotlivé prioritní osy 

OPLZZ. 

 

Prioritní osa 1: Adaptabilita 

Zvyšování adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců je hlavním cílem této osy. Z evropských 

fondů je na prioritní osu 1 vymezeno 524,4 mil. EUR, tj. 28,6 % OPLZZ. 

 

Další cíle: 

 zvyšování adaptability zaměstnavatelů restrukturalizovaných podniků a zaměstnanců, kteří 

jsou ohroženi nezaměstnaností, 

 zvyšování úrovně dovedností, odborných vědomostí a zaměstnavatelských  

a zaměstnaneckých pravomocí. 

 

Sféra podpory: 

 zvýšení podnikové konkurenceschopnosti a zaměstnanecké adaptability, 

 zvýšení adaptability zaměstnanců v restrukturalizovaných podnicích. 

 

Příklady projektů: 

 zvyšování pracovního vzdělání, které je podporováno zaměstnavateli, 

 využívání pružných forem pracovní organizace, 

 vytváření nových programů vzdělávání pro zaměstnance včetně přípravy instruktorů  

a podnikových lektorů. 

 

Příkladem využití prioritní osy Adaptabilita by mohlo být vytvoření školících zaměstnaneckých  

i zaměstnavatelských center v malých obcích České republiky. 

Tyto centra my mohly pomáhat s přeškolováním či zvyšováním vzdělanosti zaměstnanců, kteří 

přišli o své pracovní místo vlivem snižování míst v odvětví, se zvyšováním adaptability 

zaměstnanců na měnící se socio-ekonomické prostředí, dále by mohla napomáhat učit zaměstnance 

novým a moderním technologiím, které jsou k práci v nynějším prostředí nutné, například dobrá 

znalost a práce s programy Microsoft Office, kvalitní práce s internetem a jeho vyhledávači či práce 

s jinými zařízeními moderních kanceláří. 

Pro zaměstnavatele by školícími centry byly nabízeny kurzy, v rámci kterých by se učilo,  
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jak komunikovat a pracovat se zaměstnanci, kteří byli delší domu bez zaměstnání, nebo přecházejí 

úplně z jiného odvětví. Manažerům a zaměstnavatelům by nabízely zejména psychologické kurzy, 

které by napomáhaly rozvíjet dovednosti v rámci spolupráce s těmito zaměstnaneckými 

skupinami.
18

 

 

Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce 

Zlepšování přístupu k zaměstnání a předcházení nezaměstnanosti je hlavním cílem této prioritní 

osy. Z evropských fondů je pro osu vyčleněno 605,8 mil. EUR, tj. 33 % OPLZZ.  

 

Další cíle: 

 zvyšování komplexnosti, výkonnosti a kvality služeb, které jsou poskytované institucemi 

služeb zaměstnanosti, 

 prostřednictvím cíleného a účinného využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti 

zvyšovat zaměstnanost osob dosud nezaměstnaných a ohrožených na trhu práce. 

 

Sféra podpory: 

 posilování aktivní politiky zaměstnanosti, 

 inovace institucí, zavádění systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozmach.  

 

Příklady projektů: 

 výrobní a bilanční technika, 

 rekvalifikace, 

 pomoc začínajícím OSVČ, 

 snaha o zvýšení zaměstnanosti žen a mladých lidí, 

 zabezpečení odborné praxe, 

 pomoc při získávání zaměstnání, 

 vytváření, realizování a rozšiřování speciálních programů pro sociální integraci žadatelů         

o zaměstnání, 

 podporování krátkých pracovních možností a veřejně prospěšných prací. 

 

Díky této prioritní ose by menší obce žádaly o pomoc k projektům, které se snaží končícím 

studentům či aktuálním absolventům získat zaměstnání či praxi. Tento problém je opravdu rozsáhlý, 

                                                
18 Chvojková, Květoň a kol., Finanční prostředky fondů EU, s 55.
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a to nejen v malých obcích. Studenti získají formální vzdělání, ale nalézt v určité obci zaměstnání je 

již obtížné. Projekt by mohl být postaven na spolupráci firem se školami, v rámci níž by studentům 

bylo ihned poskytnuto zaměstnání či praxe. 

Součástí dalšího projektu by mohlo být otevření konzultačního centra, které by dávalo absolventům 

základních škol rady, jak pokračovat ve studiu. Zaměstnanci těchto center by na školách 

navštěvovali studenty posledních ročníků a pomáhali jim s jejich dalším studiem. Snažili by se 

s pomocí různých materiálů, výukových filmů a prezentací, představovat odvětví, které zažívají  

na trhu rozvoj a podniky, které nabízej práci. 
19

 

 

Prioritní osa 3: Sociální integrace a rovné příležitosti 

Posilování integrace osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, je globálním cílem této osy.  

Na tuto osu je z evropských fondů vyčleněno 398,6 mil. EUR, tj. 21,7 % OPLZZ.  

 

Další cíle: 

 posilování pracovní integrace u osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, 

pomocí odstranění překážek, které jim znesnadňují rovnocenně vstoupit na trh práce, 

 sociálně začleňovat příslušníky z romských společností zajištěním kvality,               

dostupnosti a kontroly služeb, včetně odstranění překážek v přístupu k zaměstnání či 

vzdělání, 

 prosadit cílená opatření zásady rovných příležitostí žen i mužů na pracovním trhu, 

vytvářet okolnosti pro součinnost pracovního i rodinného života, 

 sociálně začleňovat sociálně vyloučené osoby a osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

včetně odstranění překážek v přístupu k zaměstnání či vzdělání. 

 

Sféra podpory: 

 poskytnutí rovných příležitostní na trhu práce jak pro muže tak i ženy, součinnost rodinného 

i pracovního života, 

 podporování sociálních služeb a integrací, 

 integrování sociálně vyloučených skupin na pracovním trhu, 

 podporování sociální integrace osob z romských skupin. 

 

                                                
19 MPSVČR, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, 2012.
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Příklady projektů: 

 přeměna ubytovacích zařízení pro cílové skupiny osob,  

 programy vzdělávání, kurzy, speciální vzdělávání pro sociálně vyloučené, 

 snaha o zavedení postupů ke zvyšování kontroly, dostupnosti a kvality sociálních služeb, 

 poradenské služby pro zaměstnavatele v oblasti neobvyklých zaměstnání pro ženy, 

rekvalifikací, přístupu bez diskriminace, 

 vývoj distančních podob vzdělávání, 

 poradenství napomáhající aktivizaci a motivaci sociálně vyloučených při hledání 

zaměstnání, 

 předcházení sociálního vyloučení podporou sociálních služeb a dalších nástrojů. 

 

V rámci osy Sociální integrace a rovné příležitosti by mohly menší obce překládat například tento 

projekt: středisko pro volný čas, jehož činnosti budou nabídnuty nejen dětem z rodin většinové 

populace, ale také dětem z rodin romských. V tomto středisku by děti mohly samostatně vést 

kroužek či jinou zájmovou činnost. Důraz by byl kladen především na skutečnost, aby děti ve svém 

kroužku učily ostatní činnostem, které se naučily doma, které v nich byly rozvinuty za pomoci 

rodičů či jiného příbuzenstva. Existuje totiž předpoklad, že děti romského původu by prezentovaly 

jiné dovednosti než děti z rodin většinové populace. Docházelo by k vzájemnému obohacování již 

v útlém věku, zároveň by děti ukázkou své oblíbené a zvládnuté činnosti před ostatními získaly 

nutné sebevědomí a hrdost na svůj původ.
20

 

 

Prioritní osa 4: Veřejná správa a veřejné služby 

Posílení institucionální kapacity a zvyšování efektivní správy a veřejných služeb je hlavním cílem 

čtvrté prioritní osy. Na osu je z evropských fondů vytyčeno 195,1 mil. EUR., tj. 10,6 % OPLZZ. 

 

Další cíle: 

 zvyšování kvality řízení a regulace ve správních úřadech včetně zvyšování jejich 

dostupnosti a transparentnosti, 

 zvýšit kvalitu regulace a řízení v úřadech územních samosprávných celků včetně zvýšení 

jejich efektivnosti, transparentnosti a otevřenosti. 

 

                                                
20 MPSVČR, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, 2012.
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Sféry podpory: 

 zlepšování institucionální kapacity a efektivnosti správy státu, 

 zlepšování institucionální kapacity a efektivnosti celků samosprávy. 

 

Příklady projektů: 

 uplatnění nových způsobů vedoucích ke zvýšení výkonnosti, transparentnosti a kvality 

veřejné správy a služeb, 

 efektivnější řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, včetně zvyšování vzdělanosti 

zaměstnanců veřejné správy. 

 

Zde by příkladem mohl být projekt, který by se snažil o vzdělávání pracovníků veřejné správy 

v malých obcích. Tyto obce by mohly zformovat jednotné školící centrum, kde by byli proškolováni 

všichni pracovníci a starostové obcí. Hlavně v menších obcích se totiž na pozice starostů či jiných 

členů obecní rady dostanou leckdy lidé s nízkým vzděláním, kteří mají například nejen nízké 

formální vzdělání, ale i nedostatek praxe obzvlášť s moderními technologiemi. Zvláště na vylepšení 

těchto dovedností by měly být centra zaměřena. Vyučovali by zde odborníci, jak správně využívat 

internet, jak pomocí něho vyhledat podstatné informace, popřípadě jak těmto dovednostem naučit 

ostatní občany.
21

 

 

Prioritní osa 5: Mezinárodní spolupráce 

Zintenzivňování mezinárodní spolupráce v oblasti vývoje zaměstnanosti a lidských zdrojů je 

globálním cílem této osy. Z evropských fondů je na osu vyčleněno 39,0 mil. EUR, tj. 2,1 % OPLZZ. 

 

Další cíle: 

 rozvoj paktů, iniciativ a partnerství ve sféře zaměstnanosti a lidských zdrojů, 

 zvyšování efektivnosti politik a strategií ve sféře zaměstnanosti a lidských zdrojů. 

 

Sféry podpory: 

 mezinárodní spolupráce. 

 

Příklady projektů: 

 zrod tematicky zaměřených sítí, specializujících se na řešeních specifických problémů, 

                                                
21 Chvojková, Květoň a kol., Finanční prostředky fondů EU, s 60.
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 přenášení kvalitní praxe a záměna zkušeností v otázkách, které se týkají věcného zaměření 

ESF mezi členskými státy. 

 

Malé obce by v rámci osy Mezinárodní spolupráce mohly požadovat pomoc k získání partnerské 

obce, s pomocí níž by vyvíjely své dovednosti vedoucí ke smysluplné a cílevědomé práci  

na rozvojových projektech. 

Jiným možným využitím je také vytvoření mezinárodního diskusního panelu, na němž by se 

zastupitelé obcí jednotlivých zemí informovali o možnostech rozvoje pro menší obce a předávali by 

si získané zkušenosti. Malé obce by zde mohly získat inspiraci, jaké úspěšné projekty byly 

prováděny v zahraničí, a poté se je pokusit realizovat na svém území. Diskusní panely by byly 

sestavovány podle geografického umístění, podle dostupnosti pracovních míst, velikosti obcí apod. 

Díky tomuto by docházelo k vzájemnému obohacování velmi efektivním a cíleným způsobem.
22

 

 

Prioritní osa 6: Technická pomoc 

Hlavním cílem osy je zajišťování rádné implementace OPLZZ prostřednictvím poskytování 

efektivních a spolehlivých služeb pro administraci a řízení. Na osu je z evropských fondů vytyčeno 

73,5 mil. EUR, tj. 4,0 % OPLZZ. 

 

Další cíle: 

 technická pomoc při realizaci programu, rozšiřování informací o programové přípravě, 

výsledcích i hodnocení, 

 pomoc při realizování programu posilováním struktur administrativy, podílejících se  

na programovém řízení, na úrovni řídícího orgánu a subjektů zprostředkujících.  

 

Příklady projektů: 

 pomoc při zhodnocení projektů a jejich výběru, 

 napomáhání při hodnocení, monitorování, kontrahování a publicitě uceleným způsobem, 

 poradenské služby žadatelům o prostředky z OPLZZ, 

 kontrola a audit projektů prováděných na místě, 

 školení a semináře pro pracovníky implementačních orgánů. 

 

Pod hlavičkou prioritní osy 6 by malé obce mohly požadovat příspěvky na vytváření společného 

výukového střediska, v němž by byly starostům malých obcí prezentovány úspěšně provedené 

projekty se zaměřením na předávání zkušeností a informací, jak podobný projekt sestavovat právě 

                                                
22 Chvojková, Květoň a kol., Finanční prostředky fondů EU, s 62. 
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v rámci obce. Starostové by byli obeznámeni s hlavními částmi projektového řízení, 

s administrativními náležitostmi a na základě konkrétních úspěšných projektů by jim bylo 

prezentováno, jak postupovat při snaze o získání finančních příspěvků.
23

 

                                                
23 MPSVČR, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, 2012.
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3. Analýza přípravy a realizace projektu z OPLZZ 
 

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem této bakalářské práce je srovnání teorie a praxe projektového 

manažera, je tato kapitola zaměřena na postup přípravy a následnou realizaci konkrétního projektu, 

který bude financován právě z OPLZZ. Projekt bude realizován v rámci vzdělávacího programu 

jedné vsetínské společnosti, která ochotně poskytla veškerá data a zároveň také dohled nad celou 

mou činností.  

Další část kapitoly se zabývá charakterovými vlastnostmi projektového manažera, které ovlivňují 

jeho práci, a které by měl všechny zvládat. Po lehce teoretické části pak následují zkušenosti  

s projektovým manažerem, který v rámci vykonávané bakalářské praxe dohlížel nad mou činností  

a poskytl mi cenné rady a náhled na to, jak taková práce v reálu vypadá. 

 

Celý proces projektového manažera začíná získáním určitého projektového záměru. Manažer si 

musí sestavit svůj organizační tým, kterému bude moci plně důvěřovat, a pak začíná jeho nemalá 

práce a obrovské povinnosti, které se hodně odvíjejí od typu projektu.  

 

3.1 Popis situace a společnosti 
 

Tato bakalářská praxe byla vykonávána ve vsetínské společnosti SychrovNET s.r.o., která má jako 

svou hlavní činnost poskytování internetového připojení ve městě a nejbližším okolí. Firma na trhu 

působí již přes 9 let a za tu dobu si na Vsetíně vybudovala silné postavení. Jedná se o společnost  

s ručením omezeným, dvěma jednateli a přibližně 20 zaměstnanci, číslo se neustále mění. Protože je 

firma ohrožena vysokou fluktuací zaměstnanců, investování do jejich vzdělávání si dlouho 

rozmýšlela, což je dosti pochopitelné. Nicméně, v tomto oboru jsou zaměstnanci nuceni se neustále 

vzdělávat a doplňovat si své znalosti, neboť jim konkurence tzv. dýchá na záda. Proto se vedení 

společnosti nakonec rozhodlo, že jim s jejich vědomostmi pomůže. První krok mířil právě k fondům 

z EU.  

Po prvotním průzkumu se ukázalo, že se díky konci programovacího období v současné době 

rozbíhá jedna z posledních vln dotací pro vzdělávání zaměstnanců. Jedná se o výzvu z oblasti 

podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků a její tzv. EDUCA, 

v pořadí již IV. Hlavním cílem projektu je dle jejího vyhlašovatele, Ministerstva průmyslu               

a obchodu, podpora zaměstnanců prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních 

dovedností a znalostí zaměstnanců. To vše má vést ke zvýšení konkurenceschopnosti 
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podnikatelských subjektů ve vybraném seznamu.
24

 Dle tohoto seznamu se společnost kvalifikovala 

k tomu, aby se mohla o danou dotaci ucházet, neboť podpora informačních technologií je jednou  

z oblastí, kam mohou dotace na vzdělávání zaměstnanců z evropských fondů směřovat. 

Jedná se o grantový projekt, který se vyznačuje tím, že se jedná o „projekt menšího rozsahu“, který 

je předkládán na základě výzvy financovaného z globálního grantu. Grantovým projektům je 

přidělována finanční podpora na základě dotačního řízení. Jsou zaměřeny zejména na realizaci 

služeb pro cílové skupiny jednotlivců a organizací na základě poptávky specifikované příjemci  

a vycházející z analýzy potřeb cílové skupiny. Umožňují uplatnění inovačních přístupů k řešení 

problémů a potřeb cílových skupin.
25

 

 

3.2 Postup projektu  
 

Ze začátku spolupráce byla představa jen pouhého nahlížení pod ruku zkušenějšímu z dvojice 

projektových manažerů, kteří ve firmě působí, adekvátní. Jelikož se znalostmi projektů z 

maximálně bakalářského studia, nebylo možné přispět ničím k dílu.  

V tomto místě by mohly začít citace teoretické příručky, které postup projektování popisují do 

nejmenších detailů, ale dle mého názoru by to byla zbytečná práce, protože příručky si může přečíst 

naprosto každý. Místo toho Vám v následující kapitole bude nastíněn postup zpracování projektové 

žádosti mou osobou, pod dohledem zkušenějšího manažera 

Obsahem kapitoly jsou také postřehy z praxe, byť netrvala dlouho, podložené teoretickými bloky ze 

školních lavic tak, aby celek mohl vytvořit ucelenou představu o tom, jaká je praxe projektového 

manažera.  

 

Na úplném začátku je určitá vize, která by mohla být v rámci projektu naplněna. V tomto případě se 

jedná sice o obyčejná školení zaměstnanců nicméně, pokud má být financováno z EU a navíc, být 

všem zúčastněným ku prospěchu, musí i toto být naplánováno do nejmenších detailů.  

Dle pokynů dohlížejícího projektového manažera, musely být nejprve prostudovány projektové 

příručky, aby byla zvládána orientace ve všech podmínkách, které je nutné pro získání dotace splnit. 

Četba to nebyla jednoduchá, zvláště pro někoho, kdo se s podobnou „literaturou“ prozatím nesetkal. 

Nicméně, vše bylo úspěšně absolvováno a na řadu přišlo plánování postupu projektu, návrhy 

rozpočtů a také, komunikace se zaměstnanci a zjišťování jejich potřeb.  

                                                
24 ESFCR, Výzva č. B3, 2013. 
25 www.esfcr.cz, 2008. 
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3.3 O projektu  
 

Projekt „Vzdělávání zaměstnanců společnosti SychrovNET s.r.o.“ se zaměřuje na podporu 

specifického vzdělávání, které bude okrajově doplněno vzděláváním obecným. Právě EDUCA se 

vyznačuje touto specialitou, že z jejího finančního rámce může být financováno jen specifické 

vzdělávání, které zaměstnanci nemohou uplatnit nikde jinde a které jim bude sloužit jen pro potřebu 

současného zaměstnání. Dle informací, se společnost v současné době snaží prosadit na trhu  

s inovací vtahující se k IPTV neboli televizi přes internetový protokol, který by se měl postupně 

rozšířit do celé ČR. Vzhledem k tomuto je nutné, aby byli zaměstnanci seznámeni s jistými 

specialitami z oblasti informačních technologií, které zajistí bezproblémový chod této aplikace 

a umožní tak její rozšíření.  

Oproti klasické práci projektového manažera, mi byla značně ulehčena, neboť mne nenutili 

samotnou shánět všechny potřebné údaje, ale vše poskytovali prakticky „až pod nos“. 

V životě běžného projektového manažera je totiž komunikace s dodavateli, zadavatelem a dalšími 

zúčastněnými subjekty nezbytnou a řekněme i nejdůležitější činností. Pokud by se stalo, že by 

chyběly potřebné informace, nemusel by už projekt být plnohodnotný a splňovat předem dané cíle. 

Tedy, zjišťování co nejvíce informací o cíli, který má projekt splňovat, zejména od zadavatele, tedy 

vlastníka projektu, za nějž projektový manažer vše vyřizuje, je první důležitou činností v řadě.  

 

3.4 Cílová skupina 

 

Protože byl určen cíl projektu, tedy vzdělávání zaměstnanců, a všechny potřebné informace 

o začátku projektu byly již shromážděny, nastala, nejvíce zábavná část celého projektování, a to 

zjišťování potřeb cílové skupiny. Teorie i praxe uvádí mnoho způsobů, jak tyto informace získat, 

přes anonymní dotazníky, práci v terénu apod., všechny se však shodují na tom,  

že je nejdůležitější s danou skupinou mluvit. Je samozřejmě možné, že ne vždy se k tomuto 

problému dá přistupovat stejně. V rámci tohoto projektu byla tato práce maličko usnadněna, neboť 

se jedná o malou firmu, kde je přístup k zaměstnancům značně ulehčen. Byl mi poskytnut základní 

soubor otázek a hlavní cíl byl jasný. Pokládat otázky všem zaměstnancům a v případě potřeby je dle 

uvážení rozšířit.  

 

Seznam otázek: 

Jak dlouho ve firmě již pracujete? 

Jakou pozici zde zastáváte? 

Za tu dobu, co jste zde, máte pocit, že se úroveň Vašich znalostí zvýšila? 
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Ocenil byste další možnost vzdělávání, které by bylo hrazeno z prostředků firmy? 

Pokud ano, byl byste ochoten se ho aktivně účastnit? 

Máte problém v některé z oblastí práce, kterou vykonáváte, případně víte sám teď již o nějakém 

tématu či oblasti, ve kterém byste si chtěl doplnit vzdělání. 

 

Lze říci, že se při tomto zjišťování ukázal jeden zásadní problém. Pokud totiž projektový manažer 

dané oblasti plně nerozumí, může se stát, že postoje zaměstnanců, jejich názory  

a požadavky nemusí plně pochopit. Protože má zběhlost v IT oblasti není velká a mé znalosti sahají 

pouze k základní uživatelské praxi s počítačem, byl pro mě dosti často problém na zodpovězenou 

otázku navázat. Po poradě s vedením společnosti a projektovým manažerem se však podařilo dát 

dohromady soupis všech požadavků zaměstnanců na vzdělávání. Celkem byly vybrány 4 oblastí 

specifického vzdělání, které budou doplněny o 2 kurzy ze vzdělávání obecného. Důležitým 

dokumentem zde byl podpůrný materiál pro specifické vzdělávání, který byl vydán po předchozích 

kolech EDUCY, neboť se stávalo, že ne všichni žadatelé plně pochopili princip specifického 

vzdělávání, do projektu zahrnovali více kurzů obecného vzdělávání, čímž však nesplnily podmínky 

dané výzvou a jejich projekty byly vyřazeny.  

Dle zmíněného podpůrného materiálu se obecným vzděláváním rozumí „vzdělávání zahrnující 

výuku, která se nevztahuje pouze nebo zásadně na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců  

v podniku, ale které poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo 

pracovních oborů.“ Pokud by tedy vědomosti získané v jednom z následujících kurzů specifického 

vzdělávání mohly být uplatněny také v jiném podniku, byla by naše projektová žádost vyřazena.  

 

Seznam vybraných kurzů: 

Specifické vzdělávání 

 Programování Widevine pro aplikování na speciální servery firmy SychrovNET s.r.o., 

 Školení v rámci aplikace Andoid a její transformace na vybrané set-top boxy, 

 Optické sítě a jejich příprava a realizace v rámci interního mapového systému Qgis, 

 Sestavování serverů David a Goliáš a jejich implementace do sítě SychrovNET s.r.o. 

 

 

Obecné vzdělávání   

 školení CISCO, 

 management VLAN
26

. 

 

                                                
26 ESFCR, EDUCA IV, 2013. 
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Jádro projektu, tedy oblasti vzdělávání, byly v tuto chvíli jasné a dané. Nastala administrativní část 

projektu. Dle vypracovaného harmonogramu postupu projektu bylo přistoupeno k tvorbě rozpočtu. 

Je nutné přiznat, že v této části byla má role pouze ve formě pasivního účastníka, který sbíral 

informace a dělal si poznámky o tom, jak k danému problému přistoupit. Proto je vhodné v této 

části napsat, že na všechno jsou šablony a předlohy. Alespoň takto to fungovalo při mém přihlížení. 

Vše, co by se většina lidí snažila nalézt v příručkách a složitých postupech, případně se obracela na 

současného nejlepšího pomocníka (google.cz), bylo obsaženo v určitém typu šablony. Práci to 

značně usnadnilo.  

 

Rozpočet je vytvářen klasicky v Excelu, a celkem se za projekt vyšplhal na 269 450 Kč včetně 

DPH. Jedná se celkem o 6 dvoudenních kurzů pro celkem 8 zaměstnanců firmy včetně všech 

materiálů a pronájmu školících prostor.  

 

Forma vzdělávání byla zvolena jako školení, které bude realizováno vybranou společností, jež se 

organizací speciálních školení zabývá. Tato společnost bude vybrána ve výběrovém řízení, které se 

bude konat po přiřknutí dotace EU. Je nutné poznamenat, že je velkým překvapením, že i toto řízení 

má mít na starosti projektový manažer, byť již byla dotace schválena.  

 

Důležitým faktorem při projektovém řízení je výběr vhodného dodavatele či firmy. O tomto výběru 

se v teorii moc nepíše, ale v praxi je to podstatná a celkem komplikovaná skutečnost. Proto mu 

bude věnována následující kapitola. 

 

3.5 Výběrová řízení a veřejná soutěž 

 

Vyhlašovatel se rozhoduje pro vypsání výběrového řízení či veřejné soutěže na základě potřeby 

vytvoření stavby, značky, obalu, kampaně apod. Jeho motivací je získání kvalitního a originálního 

díla, které bude reprezentantem jeho firmy, produktu či vize jeho podnikání. Za touto motivací by 

ale měla stát také pečlivá znalost vlastních potřeb a finančních možností i respekt k práci 

oslovených soutěžících. 

 

3.5.1 Obecné zásady 

 pro veškeré účastníky musí být podmínky stanoveny stejně, a to předem a písemně, 

 nelze oslovit další účastníky při průběhů soutěže. Pokud vypisovatel není spokojen 
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s předloženými návrhy, je povinen soutěž ukončit bez vítěze a vypsat novou soutěž, nebo 

přímo oslovit dodavatele. Postup lze realizovat, až dojde k vypořádání závazků z původního 

řízení, 

 při průběhu nelze měnit podmínky, 

 u veřejných soutěží a výběrových řízení je fixně stanovená odměna pro všechny, kdo splní 

účastnické podmínky, 

 vypisovatel by měl podat informace o počtu oslovených účastníků, 

 vypisovatel je povinen písemnou formou informovat o výsledcích všechny zúčastněné, 

 oznámení o výsledcích by mělo probíhat v přiměřeném časovém horizontu, 

 účastníkům by měl být poskytnut dostatečný čas na zpracování návrhů, 

 v zadání musí být přesně specifikovány priority a požadavky. 

 

3.5.2 Výběrové řízení 

 

Jde o tzv. „vyzvanou soutěž“. Vyhlašovatelem je osloven stanovený počet vybraných účastníků 

soutěže a jsou nastoleny podmínky a povinnosti účasti. Oslovené subjekty se rozhodují, zda se  

za stanovených podmínek, zúčastní. Proces obvykle probíhá ve dvou, maximálně třech kolech. 

Pokud jde o soutěž jednokolovou, tak je rovnou z předložených návrhů vybrán vítěz. Jedná-li se  

o řízení více-kolové, jsou stanoveni alespoň dva postupující. Může docházet ke stanovení 

dodatečných požadavků a poté je stanoven vítěz.  

 

3.5.3 Veřejná soutěž 

 

Nejsou dopředu určováni účastníci soutěže, proto se v prvním kole nevyplácí žádná odměna, 

protože je těžce odhadnutelné, kolik účastníků se zúčastní, a jak kvalitní návrhy zašlou. Soutěž bývá 

obvykle dvoukolová. Podmínky jsou pro všechny stanovený předem a stejně. Veřejnou soutěž 

obvykle vypisují státní organizace, obce, místní samosprávy, kraje, případně větší firmy. Motivací je 

nejen finanční stránka věci, ale získání prestižní zakázky. Nevhodná je soutěž pro menší firmy.  
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3.5.4 Jak vypsat výběrové řízení či veřejnou soutěž 

Doporučení a tipy pro vyhlašovatele jsou následující: 

Při úvahách zda vypsat výběrové řízení (dále VŘ), veřejnou soutěž (dále VS) nebo přímo oslovit 

grafického designéra či studium je nutné si určit cíl a zvážit, zda je vypsání VŘ nebo VS 

odůvodněné. Rozhodnutím o vypsání na sebe totiž vyhlašovatel bere zodpovědnost, že řízení bude 

korektní. S vypsáním soutěže souvisí také právní a finanční závazky. Kvalitní VŘ nebo VS přináší 

vyhlašovateli větší spektrum pohledů na daný problém, a tím i možnosti kvalitnějšího výsledku.  

Na druhé straně je tu riziko, že špatně, či nekorektně vypsané výběrové řízení nepřinese 

požadovaný výsledek, a naopak může vyvolávat reakce negativní. Je potřeba si uvědomit, že VŘ 

či VS jsou finančně a organizačně hodně náročné. Z těchto všech důvodů je zodpovědný a poučený 

přístup hned od počátku jediným klíčem k úspěchu. 

 

Argumenty pro výběrové řízení nebo veřejnou soutěž: 

 širší spektrum pohledů na daný problém, 

 pro klienta se otvírají možnosti lépe porozumět svým požadavků a vybrat nejlepší řešení, 

 při důsledném výběru oslovených účastníků se zvyšuje pravděpodobnost kvalitnějšího 

výsledku. 

 

Argumenty proti výběrovému řízení nebo veřejné soutěži: 

 vysoké finanční nároky na vyhlašovatele, 

 časová a organizační náročnost, 

 složité právní vypořádání s účastníky. 

 

Argumenty pro přímé oslovení designéra či grafického studia: 

 rychlý průběh celého projektu, 

 nižší organizační a finanční náročnost, 

 při důsledném výběru může mít výsledek stejnou kvalitu jako u řízení výběrového. 

 

Argumenty proti přímému oslovení designéra či grafického studia: 

 existuje vyšší riziko špatného výběru a krachu projektu na osobní i profesní rovině, 
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 riziko vzniklé nedostatečně nebo špatně definovanými podmínkami. 

 

Součástí zadání a oslovujícího dopisu by měly od počátku být: 

a) podmínky a kritéria hodnocení (včetně termínů, cen a požadavků), 

b) členové výběrové komise, 

c) čas, který mají oslovené subjekty k dispozici pro prezentaci svého díla (všechny subjekty by 

měly dostat stejný čas), 

d) postup plnění závazků všech zúčastněných stran, 

e) kontaktní osoba koordinující průběh, 

f) stanovení priorit zadavatele, 

g) specifikace čeho chce zadavatel dosáhnout a co od díla očekává.
27

 

 

Zadávací dokumentace do výběrového řízení s nastíněním cíle celého projektu a zejména pak 

realizační části, která bude probíhat formou školení, byla vypracována již s předstihem, byť projekt 

nebyl prozatím podán ani schválen. Bylo to z toho důvodu ucelenější představy o dalším vývoji po 

přiklepnutí dotace.  Zadávací dokumentace však byla již plně v kompetenci projektového manažera. 

Další pokračování celého projektu, zejména pak realizace, se bude konat již bez mé účasti, nicméně 

ze strany společnosti byl příslib, že mne budou o dalším probíhání projektu informovat.  

 

Aby byl tedy shrnut dosavadní postup. Cíl projektu a jeho cílová skupina byly určeny na začátku 

tvorby projektu. Následovalo rozklíčování jednotlivých školení jakožto dílčích cílů projektu a také 

tvorba rozpočtu, která byla důležitá také z důvodu určitého rámce, který se následně uváděl  

do zadávací dokumentace výběrového řízení, jež se bude konat až po schválení projektu ze strany 

EU. Chybí tedy jen podání projektu a jeho následná realizace.  

Za realizaci a všechno kolem ní nese odpovědnost projektový manažer, musí na vše dohlížet 

a vše monitorovat, předkládat monitorovací zprávy s přílohami v platném znění, zaznamenávat 

veškeré změny a úpravy, aby po realizaci mohlo dojít k bezproblémovému financování, které musí 

být vším doloženo.  

Vzdělávání zaměstnanců, které bude probíhat formou speciálního vždy dvoudenního školení, které 

není běžně dostupné v rámci školících center, se dle základního rozdělení projektů řadí mezi ty 

měkké. Oproti například stavbám se odlišuje menší náročností papírování, vedení různých deníků 

apod. Nicméně i měkké projekty mají své podmínky, které je nutné splnit, aby mohla být dotace 

řádně a v maximální výši vyplacena. Jednou z nich je například vedení odděleného účetnictví, 

                                                
27 Unie grafického designu, Jak vypisovat výběrová řízení, 2012. 
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dokladovat všechny položky, které byly na projekt vynaloženy, 

u školení mít vždy doloženu prezentační listinu, dokumentaci ze školení (fotky apod.), odevzdávat 

pravidelné monitorovací zprávy, které obsahují potřebné informace 

o probíhajícím projektu a další detaily, které tvoří celkovou práci projektového manažera.  

 

3.6 Osobnost projektového manažera 
 

Cílem práce však není projekt samotný, pouze bylo záměrem, na jeho příkladě lehce ilustrovat práci 

projektového manažera. Jako další součást této kapitoly bude nastíněno to, jak vlastně má ideální 

projektový manažer vypadat, jaké má mít vlastnosti a co všechno se lze v průběhu praxe naučit, 

neboť toto je dle mého názoru a také dle názoru mého profesionálního dohledu, důležitou součástí 

celé práce. 

 

3.6.1 Osobnost projektového manažera dle teorie 

 

Následující kapitola se zabývá především teoretickými a praktickými rozdíly projektového 

manažera.  

V teorii lze vyčíst, jak asi by měl správný projektový manažer vypadat, jaké by měl mít vlastnosti, 

znalosti a dovednosti, co vše by měl provádět, ale v praxi je vše úplně jiné. Jistou představu má  

za ty tři roky studia asi každý student našeho oboru, ale představa se dost často liší od praxe. Lze 

říci, že většina lidí, nemá tušení, co všechno musí takový projektový manažer ve skutečnosti dělat. 

Má představa byla, že zařizuje základní organizaci týkající se projektu, tj. stanovení určitého cílu a 

plánu projektu, sestaví projektový tým a poté zařizuje financování projektu, v praxi je vše mnohem 

komplikovanější, a k tomu jsou třeba jisté přednosti.  

 

Projektoví manažeři musí plnit jisté úkoly, kterými jsou např. řízení pracovníků, řízení práce  

a podniků, řízení produkce a příslušných operací. Stát se úspěšným manažerem vyžaduje obrovské 

množství dovedností a znalostí, které jsou potřebné pro splňování zadaných požadavků. Ve většině 

případů je u úspěšného projektového manažera vyžadováno, aby formální autorita korespondovala 

s přirozenou autoritou. Autorita formální je určena postavením v hierarchii a vykonávající funkcí. 

Přirozená autorita, tolik vzácná u řídících pracovníků, bývá charakterizována zejména: 

 výbornou pracovní morálkou, 

 odbornou kvalifikací charakterizovanou výši vzdělání, schopnostmi a znalostmi, 
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 morálními vlastnostmi jako jsou důslednost, poctivost či dodržování slibů, 

 vztahem k pracovníkům, 

 adaptabilitou, 

 organizačními schopnostmi. 

 

Lze říci, že hlavní úlohou projektového manažera je umět využít všech dostupných prostředků pro 

splnění zadaných cílů. K tomu jsou potřebné jisté předpoklady, které se dělí na:  

 předpoklady vrozené – nelze je moc ovlivnit, patří zde temperament, inteligence či fantazie, 

 předpoklady získané – je možné je získat výcvikem, výchovou či vzděláním. 

 

Navíc, tak jako je každý člověk jiný, nastávají rozdíly také mezi projektovými manažery. Tento 

rozdíl je určen zejména dosaženými znalostmi, dovednostmi a vlastnostmi. Protože má projektový 

manažer na starosti zejména efektivní řízení celého projektu, rozděluje teorie tyto dovednosti na: 

 dovednosti technické – schopnost využívání znalostí, postupů, techniky, odborných 

pracovníků, 

 dovednosti lidské – schopnost spolupráce, chápání, komunikace a motivace, 

 dovednosti koncepční – schopnost řízení a integrace, vzájemně propojovat aktivity 

probíhající v daném podniku. 

3.6.2 Charakterové vlastnosti 

 

Byť jsou získané dovednosti a vlastnosti důležitou součástí práce projektového manažera, neboť 

určují, kvalitu jeho práce, lze říci, že jsou stejně důležité, ne-li důležitější vlastnosti charakterové, 

jež jsou projevem lidské dimenze sociální zralosti manažera. Často se stává to, že byť jsme naučeni 

chovat se ke svému okolí slušně a dle patřičných norem, ve vypjatých situacích se projevuje naše 

pravé já, které pak teprve určuje to, jací jsme. Stejné je to i v pracovní oblasti, kde ke stresovým 

situacím dochází dnes a denně a je pouze na jednotlivci, jak danou situaci zvládne. Samozřejmě, lze 

se naučit krotit své emoce, lze se naučit reagovat adekvátně situaci, ale podstatu osobnosti plně 

skrýt nelze. Obecně lze pak říci, že k hlavním rysům charakterových vlastností patří: 

 osobnostní vlastnosti – poukazují na manažerský vztah, 
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 k sobě samému, 

 k druhým lidem, 

 k světu, 

 činorodost a aktivita manažera,  

 vztahem k práci, 

 k vyhledávání a zavádění nových poznatků, 

 nespokojeností s dosaženým, 

 pro-aktivní jednání atd. 

Příkladem osobnostních vlastností je bezúhonnost, důvěryhodnost, poctivost, čestnost, zásadovost, 

zdvořilost, ohleduplnost, přesnost, rozhodnost, svědomitost, iniciativnost, cílevědomost, vytrvalost, 

samostatnost, odpovědnost atd.  

 

 charisma – díky němu se může manažer stát vůdcem, který ovlivňuje chováním své 

podřízené a lze jej charakterizovat jako 

 „kouzlo osobnosti“ manažera, 

 soubor vlastností, které jsou uznávány okolím. 

 

 dodržování zákonů a navazujících předpisů je také atributem sociální zralosti. 

 

Legální chování, jednání manažera a jím řízených útvarů až po organizaci jako celek jsou 

samozřejmým rysem, v němž se projevuje kompetentnost tohoto manažera. Od manažerů, zvláště 

na vyšších úrovních řízení, se očekává, že budou vůdčími osobnostmi takovými vlastnostmi, jako 

je: 

 sebejistota, 

 přesvědčivost, 

 přitažlivost, 

 iniciativní a pro-aktivní jednání apod. 

 

3.7 Role manažera 

 

Na tomto místě je důležité zařadit také to, jaké role mají manažeři v celém procesu hrát. Jaké by 

měli dodržovat zásady a doporučení pro to, aby se stali dobrými projektovými manažery 
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a co všechno by měli dle klasických definicí rolí umět a ovládat. Jedná se pak zejména 

o následující. 

 

3.7.1 Role interpersonální  

 

Způsob, jakým manažeři vedou své lidí, jaká je jejich schopnost vytvořit ze skupiny tým a umět 

využít jeho potenciál. Udržení dobrých mezilidských vztahů a vysoké úrovně komunikace, má 

velký vliv na efektivní práci týmů, organizačních jednotek i celých organizací. 

 

3.7.2 Role informační 

 

Bez potřebných informací nelze dobře řídit, ale také vykonávat činnosti. Pracovníci, kteří nejsou 

pravidelně informováni o smyslu a účelu jejich práce, o firemních záměrech a cílech, potížích  

a výsledcích, nemůžou efektivně zaměřovat své úsilí požadovaným směrem. 

 

3.7.3 Role rozhodovací 

 

O dalším fungování organizace rozhoduje umění a přístup manažerů k řešení problémů. Kvalita, 

přijatelnost a realizovatelnost rozhodnutí mají vliv na výkony organizace i na spokojenost členů.  

Po celou dobu existence organizace jsou překovány menší či větší krize. 

 

3.7.4 Role organizační 

 

Jedním z nejdůležitějších nástrojů k dosahování stanovených cílů je plánování a jejich přenos  

na veškeré organizační úrovně. Plánování má přímý vliv na zefektivnění činností organizace, rozvoj 

organizace, snižování rizika. Kontrola je nutná pro včasné a hospodárné zjištění odchylek záměru 

od realizace. Jako existenční význam v organizaci může být brána schopnost rozeznat potřebu 

změny a dobře ji uřídit. 

 

3.7.5 Role motivační 

 

Často je manažer v situaci, kdy není těžké naleznout optimální rozhodnutí či řešení jako je postupně 

prosadit a dosáhnout realizace s potřebným zaujetím a úsilím. Nevyhnutelnou podmínkou  
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pro naplnění manažerského poslání je ovládat formy motivace.
28

 

 

3.8 Úloha projektového manažera 

 

Na konci kapitoly stojí za zmínku, že projektový manažer vykonává v rámci řízení projektů 

různorodé funkce. Má integrovanou funkci vedoucího skupiny, diagnostika, stratéga, poradce, 

psychologa, plánovače, kontrolora, koordinátora, diplomata atd. Všechny tyto úlohy by se dali 

shrnout do několika málo oblastí, které zároveň tvoří základní oblasti celého projektování, kterým 

jsem si spolu se svým dohledem prošla.  

 

3.8.1 Úkoly projektového manažera v oblasti plánování 

 

Plánování je jednou z nejdůležitějších úloh při práci projektového manažera, a to jak v teorii, tak 

zejména v praxi. Pouze pečlivě naplánovaný projekt má šanci na úspěch, patřičnou realizaci  

a kvalitní úroveň kontroly. Jednotlivé úkoly a jejich časové vymezení tvoří základ efektivity řízení 

projektu, zejména pokud je manažer zároveň schopen odhadnout rizika celého projektu  

i jednotlivých dílčích úkonů a předejít tak případnému selhání a ukončení projektu. Při plánování 

celého projektu jsou těmi nejdůležitějšími úlohami:  

 

 sestavení rámcového projektového plánu, 

 spolupráce na vytváření koncepčního plánu s jednotlivými manažery pro 

speciální úlohy, 

 jasné stanovení cílů a určení konkrétních požadavků na plnění úkolů pro 

jednotlivé zúčastněné strany, 

 přesné vymezení času pro konkrétní úlohy v časovém plánu, 

 projednání plánu se zúčastněnými stranami a jasné definování kompetencí a 

zodpovědnosti, 

 sestavení plánu možných rizik a jejich předcházení, 

                                                
28 Mozaika, Role manažera, 2012. 
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 zabránění přetváření klíčových cílů projektu během jeho realizace. 

 

3.8.2 Úkoly projektového manažera v oblasti organizace zdrojů 

 

Zdroje jsou další součástí, bez které by se projekt nedal realizovat. Pokud se jedná o projekt většího 

rozsahu, zejména pak stavby apod., je úloha jednotlivých členů projektového týmu  

o to důležitější. Projekty menšího rozsahu zvládne projektový manažer i sám, sestavování 

projektového týmu tak není nutné. Nicméně pokud je projektový tým sestaven, pak by všechny 

jednotlivé úkoly, které se v této části detailněji rozpracovávají, měl mít pod kontrolou právě hlavní 

projektový manažer, který má za celý projekt zodpovědnost. V oblasti organizace zdrojů se pak 

očekávají zejména tyto úkony: 

 detailní propracování struktury a rozčlenění projektového záměru na jednotlivé 

úkoly, 

 sestavení časového diagramu pro jednotlivé úlohy, 

 rozdělení pravomocí a zodpovědnosti členům projektového týmu, vymezení 

kompetencí, 

 výběr kvalifikovaných pracovníků a jejich obsazení ve funkčních týmech. 

 

3.8.3 Úkoly projektového manažera týkající se výběru pracovníků 

 

Co se výběru pracovníků pro daný projekt týká, je na projektovém manažerovi, aby: 

 

 přesně definoval úlohy a rozsah práce pro zúčastněné strany nebo členy projektového týmu, 

 poskytl školení o projektových cílech, 

 zdůraznil povinností, očekávání a obeznámení pracovníků s významem 

a posláním jejich úloh v rámci celého projektu. 
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3.8.4 Úkoly projektového manažera v procesu řízení 

 

Lze říci, že celý projekt podléhá řízení projektového manažera, samozřejmě kromě části, která 

prochází hodnocením a schvalováním, jež nemůže ovlivnit. Nicméně mezi hlavní úkoly v procesu 

řízení řadíme tyto: 

 prokázání zájmu na projektu s kladným přístupem k práci, 

 vstřícné jednání se zúčastněnými stranami v případě vyskytnutí problému 

a jeho otevřené řešení, 

 analýza a řešení příčin problému již v počáteční fázi, aby docházelo k předcházení 

nedorozumění, 

 shrnutí a poskytování informací jednotlivým pracovníkům, 

 ocenění důležitosti jednotlivým členům týmu občasnými pochvalami za dobře 

vykonanou práci a vedení k nápravě nedostatků a formování efektivních týmů. 

 

3.8.5 Úkoly projektového manažera v procesu kontroly 

 

Projektový manažer, tak jako projektový tým, má povinnost definovat potřeby zákazníka. Nepřesné 

potřeby a cíle zákazníka vedou k projektovým změnám, plýtvání nákladů, neustálému přepravování 

projektu a nedorozumění mezi pracovníky týmu. Nejlepší cesta jak definovat potřeby a informace, 

které k těmto potřebám vedou, je rozhovor s lidmi, kteří budou daný projekt využívat. Vést poctivé 

záznamy ze všech kontrol, které jsou povinné, ale i z těch nepovinných, napomůže k efektivnějšímu 

řízení a zejména realizaci celého projektu. Mezi kontrolní úkoly jsou řazeny:  

 

 záznamy o plánované a skutečně vykonané práci, 

 záznamy v rámci finančního rozvrhu, o schůzkách, komunikaci a smlouvách, 

 udržování členů týmu informovaných, aby docházelo k předcházení překvapení 

a propagovat řešení v případě vyskytnutí problémů, 

 založení projektového systému kontroly je důležité zejména z hlediska předcházení 

časovým odchylkám. Dalším předmětem kontroly je kvalita, efektivní čerpání 
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zdrojů, dodržení rozpočtu a plánu. 

3.8.6 Úkoly projektového manažera v procesu řízení rizik 

 

Byť tyto úkoly nepatří úplně do klasického řízení projektu, dle projektového manažera je toto 

důležitou součástí celého projektu. Většina úloh projektového manažera se odvíjí od klasické 

manažerské funkce v podnicích, proto by se i řízení rizik měla přikládat patřičná váha.  

Rizika se vyskytují ve všech projektech, kde výstup nebo následek činnosti či rozhodnutí není jasný 

předem. Vyskytuje se velké množství rizik, kterými se musí manažer zabývat.  

 

Základní typy rizik 

 

Existuje mnoho typů rizik, zejména tyto následující: 

 projektová, právní a finanční, 

 fiskální, 

 legislativní, 

 transparentnost a soulad s realizací kompetitivního výběrového řízení a 

 dobré praxe. 

Pro každou skupinu rizik existují její hlavní aktéři, kteří udávají „pravidla hry“ nebo provádí 

kontrolu nad jejich dodržováním a také tyto rizika ovlivňují. Výskyt a dopady mohou být podstatně 

minimalizovány. 

K systematické redukci rizik je nutné zavádět procesy, které tomu napomohou. Procesy zahrnují pět 

kroků: 

 Identifikace rizik – Využitím tohoto kroku je snaha nalézt možná rizika. Je vycházeno 

z oblastí týkajících se konkrétního projektu, ale nezahrnují se zde tzv. jistá rizika, protože 

pokud jsme si jisti, že nějaká skutečnost nastane, nejde již o riziko. V tomto kroku je vhodné 

zohlednit nalezená rizika tak, aby nedošlo k zahlcení jejich množstvím, protože čím více je 

snaha rizika najít, tím více je jich nalezeno. 

 Analýza rizik – V analýze je zjišťováno, jaká je míra rizika a jaké budou jeho dopady. 

Podstatné je využít správnou metriku pro hodnocení rizik. 

 Prioritizace rizik – V této fázi jsou nalezeny ty rizika, která jsou důležitá a pro nás nejvíce 

nebezpečná svým dopadem na náš projekt. 
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 Plánování řízení rizik – V tomto kroku jsou navrženy postupy, jak snížit riziko, kdo bude za 

toto snižování zodpovědný a kdy bude postup realizován. Moderní přístupy obvykle 

obsahují i vyhodnocení příčin vzniku rizik. 

 Monitorování rizik – V této poslední fázi je důležité zejména vyřazení rizik, která již nejsou 

důležitá. 

Analýza rizik je důležitá součást projektu a provází ho celým životním cyklem. Ve fázích před-

projektových se určují pouze hlavní rizika, během plánování se již detailně analyzují. Rizika jsou 

dále monitorována a upravována v souladu s aktuální situací. Vždy však musí být prováděna 

rozhodnutí, co s rizikem dělat. 
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4. Srovnání teorie a praxe projektového manažera 
 

Hlavním klíčem úspěchu správného projektového manažera jsou především zkušenosti! Asi touto 

větou je nejvhodnější začít poslední kapitolu této bakalářské práce, která si kladla za cíl porovnat 

rozdíly mezi teorií a praxí projektového manažera. Tato věta plně vystihuje to, k jakým závěrům 

bylo v průběhu bakalářské praxe a samotného psaní dosaženo. Teorie, byť výborně naučená  

a zvládnutá, není absolutně nic v porovnání se zkušenostmi, které lze získat jediné praxí. Nejlepší je 

samozřejmě kombinace obojího, to není třeba popírat. Kombinace obojího zaručuje výborný základ 

a porci zvládnuté praxe navíc.  

Pokud tedy jde o výsledky analytické práce, mohou být rozepsány do několika vět. 

V první řadě je nutno konstatovat, že rozdíl mezi teorií a praxí projektového manažera byl zjevný 

již od počátku práce, protože tento je stejný jako v každém jiném povolání. Někdo teď může 

namítnout, že pak neměl vůbec žádný smysl takovouto bakalářskou práci psát, ale pro mě osobně to 

byla výborná zkušenost, která by mi byla jen těžko v dnešní době poskytnuta.  

Pod taktovkou zkušeného projektového manažera byla má účast samozřejmá v podstatě v celém 

projektu, kromě jeho závěrečné fáze podání, schválení a následné realizace, které se ovšem bude 

konat nejdříve na podzim letošního roku. Byla mi poskytnuta možnost porovnání znalostí z 

předmětů Projektového řízení, Regionální politiky EU a dalších předmětů, které jsou na 

bakalářském stupni studia absolvovány. 

Velice překvapující byl fakt, v jakém shonu projektový manažer žije. Pokud má více než dva 

projekty, které se navzájem prolínají, je velice těžké najít si kousek volného času pro sebe samého. 

Dle přednášek a cvičení by se totiž mohlo zdát, že si projektový manažer jen vyplňuje příslušné 

formuláře a píše texty o daném projektu v poklidu své kanceláře. Ze slov a zkušeností mého 

dohledu je tomu však právě naopak, zejména pokud dostanete na starosti projekt například nějaké 

stavby, opravy či podobné záležitosti. Z toho vyplývá, že nejen výborné plánování a vymýšlení 

dalšího postupu a činností, ale zejména jejich excelentní organizace jsou základem úspěchu. Je 

nutné k tomuto také dodat, že většina studentů, mě nevyjímaje, si není ani schopna naplánovat čas  

na učení a další školní záležitosti, natož kdyby se pak měla poprat s takovým to náporem úkolů. 

Neustálý stres a výborná organizace jsou prvními poznatky, které vystupují mimo teorii 

projektování. 

Také bylo překvapující to, jak lehce usnadněné mají projektoví manažeři některé části projektování. 

Zejména co se týká rozpočtů, na které mají ve většině případů šablony, které obměňují dle typu 

projektu. Samozřejmě je opět vše získané v daném zaměstnání, kde jsou určité podklady k 

dispozici. Pokud ovšem manažer začíná s projektováním na volné noze, je pouze na něm, jaký 
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systém a jaké nástroje pro dané oblasti projektování zvolí, pokud dodrží určité předepsané normy 

dané projektovou dokumentací.  

Docela příjemným zjištěním byla také platová stránka věci, která jistě zajímá nejednoho uchazeče  

o práci projektového manažera. Sice je vše předmětem smluv se zadavatelem projektu, nicméně  

ve většině případů se smluví takové podmínky, které umožní to, že je projektový manažer placen  

po celou dobu udržitelnosti projektu, pokud zadavateli udržuje administrativu projektu ve správném 

stavu. V tomto případě je pak pro projektového manažera zajištěn přísun finančních prostředků  

na několik let dopředu. Nicméně je však tato výhoda spojena také s určitými povinnostmi, jako je 

sbírání dokladových lístků, psaní monitorovacích zpráv, vedením administrativy, stavebních deníků, 

kontroly na místě a podobné záležitosti, které jsou pro každý typ projektu určeny zvlášť. Přesto je 

toto povolání docela dobrým zdrojem obživy, pokud se projektový manažer umí tzv. ohánět a hledat 

si zakázky, pokud pracuje na volné noze. Pokud ale pracuje ve větší společnosti, případně ještě lépe 

v projekční kanceláři, má ve většině případů o práci postaráno. 

Další rozdíl mezi teorií a praxí je viděn v samotné podstatě projektového manažera a jeho 

vlastnostech. Samozřejmě, teorie představuje ideál probírané látky, které se praxe nemůže přiblížit, 

a nikdo ani nezkoumá, zda má projektový manažer ve svých vrozených vlastnostech temperament 

či fantazii nebo zda dokáže účinně propojovat všechny aktivní činnosti projektu. Pokud se někdo 

pro tuto práci rozhodne, předpokládá se u něj, že se na danou pozici cítí, že je schopen vést tým lidí, 

kteří ctí jeho autoritu, kteří jsou ochotni plnit jeho příkazy a které naopak umí on sám motivovat 

tak, aby vše dělali, jak je třeba. Předpokládají se u něj jisté organizační schopnosti, kdy si zvládne 

sám zkorigovat svoje aktivity a aktivity svého projektu, že dodržuje zákony a legislativní akty dané 

státem a EU či že je ochoten naslouchat svému okolí.  

Je nutno říci, že v rámci bakalářské práce, probíhala má spolupráce právě s takovýmto člověkem. 

Organizace jeho práce byla dle mého názoru dokonalá, protože vždy věděl, co se bude právě dít, co 

bude následovat a co vše je potřeba do příště udělat. Zároveň z něj vyřazovala jistá sebejistota a 

autorita, díky které mě ani nenapadlo pochybovat o tom, co dělá. Na druhou stranu, pokud u něj 

došlo k nějaké mýlce, dokázal chybu přiznat a naslouchat radám druhých, pokud byly opodstatněné 

a moudré. Pokud bude využito teoretických poznatků, tak správný projektový manažer by měl 

„trpět“ alespoň těmito vlastnostmi  

 sebejistota, 

 přesvědčivost, 

 přitažlivost, 

 iniciativní a pro-aktivní jednání  

pak bylo mým štěstím, že se naskytla příležitost pod takovýmto člověkem skutečně pracovat. Jeho 
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šílený entusiasmus a iniciativa byly velmi nakažlivé a je nutné říci, že práce mne opravdu bavila. Je 

jasné, že to bylo něco jiného než se připravovat do školy a každá neokoukaná práce je zábavná, ale 

zde to opravdu bylo tím, kdo mě při práci vedl. A toto opravdu není psáno za účelem zajištění 

výborné z hodnocení této práce, nýbrž proto, že to tak opravdu bylo.  

Co se týká samotného projektování, tak je nutné podotknout, že většina např. studentů nemá 

představu, kolik toho je k jednomu projektu třeba. Oproti páru snímkům v daných předmětech je 

praktická část opravdu odlišná. Zejména co se týká projektových příruček. Umět je vyjmenovat, 

alespoň ten základ, a muset je všechny přečíst, byl opravdu ale opravdu rozdíl.  

Co se naopak s teorií dosti shodovalo, bylo zjišťování potřeb cílové skupiny. Dotazování 

a pohovory s jednotlivými zaměstnanci se vedli dle příruček a ověřených teoretických postupů  

a jejich úspěch tak byl prakticky zaručen.   

 

Na závěr je třeba podotknout, že všichni jsou si vědomi, že vysoká škola má pouze připravit  

na pozdější povolání, které je námi v budoucnu voleno. Nicméně, bylo zklamáním, zjištění, kolik 

informací není studentům poskytováno, naopak také kolik jich je poskytováno navíc, že podstatné 

věci nejsou vyučovány a studentům unikají. Samozřejmě, v praxi postupem času jsou všechny 

nedostatky odstraněny a vědomosti doplněny, nicméně lze říci, že pokud by škola začala klást větší 

důraz na praktickou přípravu místo čtení a obsáhlých knih o praxi, nebyl by to při nástupu do 

prvního zaměstnání takový šok.  
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5. Závěr 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu a realizaci projektu ve firmě SychrovNET, která se 

snaží o čerpání dotací z fondu Evropské unie a na rozbor, co vše musí projektový manažer v praxi 

při realizaci takového projektu znát a vykonávat. 

Projektový manažer hraje klíčovou roli v celém projektovém týmu. Má hlavní zodpovědnost  

za projektovou realizaci, která musí být v souladu se všemi podmínkami dotačního programu,  

za dosažení stanovených cílů a především dodržení časového harmonogramu, což bývá často 

obtížné. 

Základem je správná a vhodná organizace veškeré práce a jednotlivých úkolů, sestavení 

spolehlivého a zodpovědného projektového týmu a rozdělení pravomocí. 

Čas je další podstatná položka, která musí být dokonale naplánovaná. Jde opravdu o velmi složitou 

nikoliv pohodovou práci v poklidu kanceláře. Všechny termíny musí být dodrženy, porušením 

jediného data dochází k narušení celého projektu, což může mít někdy velké následky. 

Podstatnou a ne méně významnou složkou každého projektového manažera jsou jeho znalosti. Je 

nutné, aby disponoval detailními znalostmi podmínek, které určuje výzva, na základě níž je projekt 

vytvářen. Musí mít prostudovány veškeré příručky, jak zadat a správně vyplnit projektovou žádost, 

příručky pro příjemce dotační pomoci, metodiku monitorovacích indikátorů, metodické pokyny  

a mnohé další. 

Dalším důležitým rysem je i charakter a vlastnosti projektového manažera, nikdy není ideální dle 

příruček, ale měl by disponovat alespoň základními rysy k vykonávání této funkce. Musí zvládat 

vést a motivovat lidi k práci, být sebejistý, přesvědčivý a mít určité pro-aktivní jednání. 

Na závěr je nutné konstatovat, že opravdu není vůbec snadné tuto funkci vykonávat. Z teorie, 

získané především ve škole, nebylo očekáváno, že práce manažera bude tak složitou.  

Základem úspěchu jsou zkušenosti. To jen potvrzuje čas, mnou strávený, v přítomnosti pracovně 

nasazeného projektového manažera. Je opravdu příjemnou zkušeností zjistit, jak vše doopravdy 

funguje v reálném světě. 
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