
Resumé 

PODPORA ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJ Ů 
PROSŘEDNICTVÍM OPERA ČNÍHO PROJRAMU LIDSKÉ 
ZDROJE A ZAM ĚSTNANOST 

Bc. Veronika Bartoňová 

Cílem diplomové práce je zmapovat způsoby a formy podpory 
lidských zdrojů v rámci Evropské unie a konkrétně v České 
republice za pomoci Operačního programu Lidské zdroje  
a zaměstnanost. Následně pak promítnout způsob této programové 
podpory lidských zdrojů do analýzy konkrétního vybraného projektu 
ze Zlínského kraje. K tomuto účelu jsem měla možnost využít 
projektovou žádost projektu s názvem „Kvalita, efektivita  
a dostupnost“, předloženou Charitou sv. Vojtěcha Slavičín. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. Druhá kapitola je 
zaměřena na rozvoj lidských zdrojů v kontextu politiky hospodářské 
a sociální soudržnosti v Evropské unii a České republice. Třetí 
kapitola je koncipována do dvou částí. V první části je představen 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost jako klíčový 
programový dokument podpory rozvoje lidských zdrojů v České 
republice. Druhá část této kapitoly se zaměřuje na situační analýzu 
Zlínského kraje. Ve čtvrté kapitole jsou popsány a analyzovány 
vybrané části projektového záměru projektu „Kvalita, efektivita 
a dostupnost“, který byl předložen‘ do Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. 

 

 

 

Summary 

SUPPORT OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 
THROUGH THE OPERATIONAL PROGRAMME HUMAN 
RESOURCES AND EMPLOYMENT 

Bc. Veronika Bartoňová 

The aim of Diploma Thesis is to map out the ways and forms of 
support for human resources within the European Union and 
especially in the Czech Republic with the aid of the Operational 
Program for Human Resources and Employment. Then, present the 
way how the program reflects to the promotion of human resources 
analysis and the specific project selection in the region of Zlín. For 
this purpose, I have had the opportunity to use designed project 
application called "Quality, efficiency and accessibility", presented 
by Charity St. of Vojtěch Slavičín. 

The Diploma Thesis is divided into five chapters. The second 
chapter is focused on human resource development in the context of 
economic and social cohesion policy in the European Union and the 
Czech Republic. The third chapter is designed in two parts. The first 
part is presented by the Operational Program for Human Resources 
and Employment as a key of program document to support the 
development of human resources in the Czech Republic. The second 
part of this chapter is focused on the situational analysis of the Zlín 
region. In the fourth chapter there are described and analyzed 
selected parts of the project proposals „Quality, Efficiency and 
Accessibility ", which was presented to the Operational Program for 
Human Resources and Employment. 

 


