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Vážené dámy, vážení pánové,  

 
Dovolte mi, abych Vás touto cestou uvítala na Konferenci "Projektový management 

na VŠ", což je již II. konference v rámci projektu UNIVERSNET.  

 

Název projektu: Síť spolupráce vysokých škol v oblasti projektových center 

Zkrácený název projektu: UNIVERSNET 

Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0017 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Název oblasti podpory: Partnerství a sítě 

Zahájení projektu: 1. 6. 2011 

Ukončení projektu: 31. 5. 2014 

 

Projekt Universnet je zaměřen na vytvoření funkční sítě pro spolupráci mezi zapojenými 

institucemi.  

 

Cílem projektu je vytvoření a následná činnost sítě spolupráce vysokých škol na úrovni 

projektových center, která zajistí kvalitnější a rozsáhlejší přísun informací cílové skupině 

projektu - akademickým a ostatním pracovníkům VŠ v následujících oblastech a oborech: 

projektový management, finanční řízení projektů a především dotační a grantové 

možnosti ve vědě, výzkumu a vzdělávání v rámci ČR a EU. Dále bude síť sloužit  

k vzájemné komunikaci a sdílení aktuálních informací z výše uvedené oblasti a ke 

konzultacím příkladů z praxe.  

 

Do projektu jsou pro jeho plynulý průběh kromě žadatele  

(UPOL) zapojeni také partneři projektu – MU, VUT a Český nanotechnologický klastr.  

 

Výše zmíněné instituce mají rozsáhlé odborné zkušenosti v oblasti projektového 

managementu a řízení výzkumných grantů a záměrů, což zajistí plynulý průběh projektu, 

zvláště pak při navázání spolupráce a vytvoření funkční sítě. 

 

Autor (Jméno, Příjmení, 

titul):  

 

 

 

Mgr. Gabriela Pokorná   

Instituce:  

 

 

Univerzita Palackého v Olomouci  

Název příspěvku:  

 

Zahájení konference, představení projektu 

UNIVERSNET 
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Výstupy projektu 

 

 vytvoření funkční sítě projektových center (realizace vzájemných stáží, výměna 

informací, realizace společných setkání a vzdělávacích akcí, seznámení se 

s postupy řízení jednotlivých center, přenos dobré praxe apod.), 

 soubor seminářů a workshopů, 

 konference. 

 

V pořadí již druhá konference v rámci projektu, jehož realizace bude ukončena v měsíci 

květnu, má ve své programové nabídce zajímavé příspěvky z oblasti projektového řízení.  

 

Vždyť kde jinde než v projektovém managementu najde své opodstatněné uplatnění 

osobní Time Management? Stejně jako Logický rámec, který v podstatě na listu papíru 

shrne vše podstatné v rámci daného projektu? Ale nebudu předbíhat. Více se dozvíte ze 

sborníku, který právě čtete.   

 

 

Kontakt:  

 

Mgr. Gabriela Pokorná 

ředitelka Projektového servisu UPOL  

gabriela.pokorna@upol.cz 

 

  

mailto:gabriela.pokorna@upol.cz
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Autor:  

 

 

Mgr. Daniel Gamrot  

Instituce:  

 

 

LifeNotes 

Název příspěvku:  

 
Osobní time management s GTD 

 

 

Anotace příspěvku: 

 

Prezentace realizace osobního time managementu prostřednictvím metody Getting 

Things Done (Mít vše hotovo) autora Davida Allena. Smyslem je představení teoretických 

základů i praktického aplikování od úvodních kroků až po orientaci v moderních 

softwarových nástrojích pro nejrůznější platformy. Pomocí jednoduchých principů dokáže 

člověk praktikující metodu Getting Things Done dostat pod kontrolu záležitosti, které jej 

každodenně obklopují (e-maily, telefonáty, vyrušení, vlastní nápady a myšlenky), převzít 

otěže a začít přemýšlet v dlouhodobějším horizontu (vytyčení si cílů, vizí nebo životních 

záměrů). Výsledkem aplikace GTD do pracovního i osobního života je snížení hladiny 

stresu, kterou nezvládnuté požadavky způsobují, vyšší osobní produktivita, lepší 

spolupráce v týmu nebo třeba zefektivnění práce. 

 

 

Proč Getting Things Done 

 

V posledních letech se značně změnila povaha práce. K lidem se dostává čím dál tím větší 

množství informací, které je potřeba zpracovat, hrnou se úkoly, termíny, přibývá 

zodpovědnost. To, jak si s informacemi poradíme, je na nás. Často však upadáme do 

situací, kdy hasíme požáry (ať už efektivně nebo ne) a je pro nás obtížné pod tlakem 

vnějších vlivů přemýšlet také o vlastních záměrech.  

 

I já byl v podobné roli – po studiích na vysoké škole a přijetí prvního pracovního místa, 

kdy jsem působil jako Service Desk konzultant, jsem kývnul na pozici konzultanta  

a vedoucího projektů. Od zvedání telefonů a zpracování zákaznických požadavků jsem se 

dostal k tvůrčí práci, kdy jsem měl na starost týmy spolupracovníků. Převzal jsem 

zodpovědnost za důležité projekty evropských energetických společností a myslel si, že 

to bez problémů zvládnu. Tato důvěra v sebe sama však velmi rychle narazila na spousty 

překážek. 

 

Postupně jsem se dostával do situací, které jsem si zdaleka ani nepředstavoval. Práce mi 

padala na hlavu, seznam úkolů začal být čím dál tím plnější a já ztrácel kontrolu. 
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Produktivita byla minimální a já netušil, kudy z toho ven. Každodenní hašení požárů bylo 

na denním pořádku a přemýšlení o dlouhodobějších záměrech jsem odkládal. Po třídenní 

dovolené, kterou jsem si vybral pro regeneraci, jsem začal pátrat po podpoře či pomoci. 

Narazil jsem na metodu, jež se do češtiny volně překládala jako „Mít vše hotovo“. Ačkoliv 

jsem nežil v naivní představě, že jednou budu mít vše hotovo, oslovily mě principy, na 

kterých stavěla – dostat aktuální situaci pod kontrolu prostřednictvím jednoduchých 

návyků, stanovit si záměry a postupně se k nim skrze naplánování vlastních aktivit, ať už 

pracovních nebo osobních, dopracovat. 

 

Po pár týdnech se začaly objevovat první výsledky – měřitelný výstup v podobě úspěšně 

dokončených projektů, snižujícího se počtu „nesmyslných“ úkolů v seznamech a hlavně 

snížení stresu, který mi role konzultanta způsobovala. Po letech praktikování metody 

GTD mohu prohlásit, že jsem díky jednoduchým tipům došel do stavu, kdy mě nezatěžují 

úvahy o práci, úkolech a termínech, ale dokážu přemýšlet o tom, jak tuto práci zvládnout 

lépe. A to nejen v dřívější pozici, ale také v aktuální roli podnikatele. 

 

Základní princip 

 

 

 

 

Jak jsem již zmínil v úvodu, metoda GTD vychází z naší otevřenosti k hašení požárů  

– každý musíme denně pár takových aktivit vykonat. Jelikož se každý z těchto požárů 
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zdá neodkladný, i když jde ve skutečnosti o malý ohýnek, hasíme téměř neustále  

– e-maily, telefonáty, vyrušení kolegy či vlastními myšlenkami. Dostáváme se do role 

„oběti“, kdy se snažíme o to, aby byla každá jiskřička co nejdříve pryč.  

 

Smyslem GTD je, aby se člověk dostal to kvadrantu tzv. „Velitele a kapitána“  

– neznamená to, že se má zcela vyhýbat hašení, ale nemělo by být primární náplní 

pracovního nebo osobního života. Někde mezi obětí a velitelem se však nacházejí další 

dvě role – vizionář a realizátor. Vizionář přemýšlí směrem ke vzdálenějším záměrům  

– vidí příležitosti, naznačuje cestu, ale těžko se pere s každodenními návaly úkolů  

a požadavků. Většinou bývá značně neorganizovaný a nemá dobrý přehled  

o každodenních závazcích a aktivitách. Na druhou stranu realizátor je opakem vizionáře  

– vše má většinou výborně zorganizované, v jeho životě není nouze o „pořádek“, 

nicméně pokulhává v dlouhodobější strategii. 

 

Ačkoliv GTD směřuje k tomu vydržet co nejdéle v kvadrantu velitele, čas od času se 

stane, že člověk sklouzne k náplni kterékoliv ze tří ostatních rolí. Není to špatně – jen je 

potřeba o této situaci udržovat přehled a ve chvíli, kdy se v jednom z kvadrantů 

zdržujeme dlouhodobě, zasáhnout. 

 

Kontrola a perspektiva 

 

O rolích, ve kterých se můžeme pohybovat, víme. Co je však jejich konkrétní náplní? 

David Allen toto popisuje na jednoduchém modelu kontroly a perspektivy (které jsou 

zmíněny také na předchozím obrázku). Jeho nejznámější podoba vypadá takto: 
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Oblast kontroly zahrnuje pět základních návyků – zaznamenávání, objasňování, 

organizování, reflexi a akci. Jedná se o pětici, která praktikantovi GTD umožní dostat, jak 

již název napovídá, každodenní přívaly záležitostí pod kontrolu  

a umožní mu díky zautomatizování si činností soustředit se na vyšší perspektivu (tzn. 

nepohybovat se pouze v oblasti oběti či manažera, ale přemýšlet i směrem 

k dlouhodobějším záměrům). Ta je opět rozdělena do pěti kategorií, které David Allen 

původně pojmenoval na základě letecké terminologie jako „výškové hladiny“. Nejnižší 

hladina, právě oblast kontroly, je příhodně nazvaná jako runway. Následuje oblast 

10 000 stop (projekty), 20 000 stop (oblasti zájmu a zodpovědnosti), 30 000 stop (cíle 

na 1–2 roky), 40 000 stop (vize na 3–5 let) a 50 000 (smysl a hodnoty – jinými slovy 

„Proč jsem na této planetě?“). 

 

Oblast kontroly – jednotlivé návyky 

 

První návyk oblasti kontroly je zaznamenávání. GTD stojí na myšlence, že by měla hlava 

sloužit k přemýšlení o činnostech a nikoliv na činnosti. Zjednodušeně – dostaňte z hlavy 

termíny, úkoly, požadavky a záležitosti a soustřeďte se na provedení činnosti a odvedení 

kvalitního výkonu. S tím pracuje první návyk, kdy si praktikant GTD veškeré informace, 

které k němu během dne doputují (ať už z vlastní hlavy nebo vnějších zdrojů), 

zaznamenává do vstupní schránky, která se v GTD terminologii označuje jako INBOX. 

Tato vstupní schránka není nijak strukturována a její jediný smysl je zachytit informace 

pro pozdější zpracování a organizaci. 

 

Druhý návyk, zpracování, má za úkol vytvořit ze záležitostí, které se během dne nakupí 

ve vstupní schránce, organizovaný systém. Většinou se tento návyk aplikuje jednou 

denně (denní revize), nicméně toto není nijak striktně dáno  

a záleží na preferencích praktikanta. Ve výsledku je s danou záležitostí naloženo tak, že 

je: 

 provedena (netrvá-li provedení déle než 2 minuty) 

 delegována (existuje-li osoba, která má k provedení úkolu větší kompetence) 

 odložena na později – do diáře, seznamu dalších kroků nebo seznamu 

někdy/možná 

 archivována (je-li to záležitost informativní a neproveditelná, ale jako informace 

nám může v budoucnu pomoci) 

 zahozena (jedná-li se o záležitost, kterou již nepotřebujeme) 
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Třetí návyk, organizace, má za úkol mimo jiné rozřadit zpracované položky do tzv. 

kontextů. Kontextem se rozumí místo, osoba nebo nástroj, který potřebujeme 

k provedení úkolu. Úkol „Zavolat klientovi“ spadá do kontextu „telefon“, úkol „Vytvořit 

dokumentaci k instalaci OS Windows“ pak do kontextu „počítač“. Kromě rozřazení do 

kontextů je důležitou součástí třetího návyku také ujasnění si, do které z letových hladin 

daný úkol spadá. Jedná se o aktivitu, která povede k mnou stanovenému cíli nebo vizi?  

 

Čtvrtý návyk, reflexe, v sobě zahrnuje kompletní úklid GTD systému. Nosnou myšlenou 

je to, že abychom skutečně začali systému důvěřovat a přestali na dané aktivity myslet, 

je potřeba mít v něm pořádek a bez většího úsilí se na něj spoléhali. Jelikož k nám 

během týdne putuje řada požadavků a úkolů, které nikdo z nás není schopen 

stoprocentně aktualizovat na denní bázi, je potřeba jednou za čas provést tzv. „revizi“ 

systému. Ta probíhá nejčastěji jednou týdně a její záměr je jednoduchý – mít ve 

výsledku opět téměř úplný systém s prvky, které do něj patří a bez informací, které již 

nejsou aktuální. 

 

Pátým návykem je samotné provedení – tzn. ten nejdůležitější prvek, který za nás ani 

GTD nezvládne. Stanovuje však jasná pravidla, která říkají, které činnosti za jakých 

okolností provádíme a pomáhá automatizaci výběru té „správné činnosti ve správnou 

chvíli“, což je jedním ze základních prvků produktivní práce. 

 

Oblast perspektivy – od kontroly k záměrům 

 

Po nabrání rychlosti na runwayi následuje stoupání – do výšky 10 000–50 000 stop.  

A práce s prioritami, které, ačkoliv to mnozí popírají, jsou v GTD zastoupeny v tom 

nejsmysluplnějším pojetí. Co jiného, než naše cíle, vize či záměry by mělo být primárním 

rozhodovacím kritériem pro volbu činnosti, kterou provedeme v daný okamžik s daným 

nástrojem, aktuálním časem, který máme k dispozici a při momentální energii, jež v nás 

netrpělivě čeká, aby mohla být spotřebována na co nejpřínosnější činnost? 

 

Právě práce s perspektivou je nejvíce opomíjenou části aplikace metody GTD. Vzpomeňte 

si však na úvodní obrázek – bez perspektivy budeme hasit požáry nebo organizovat, 

nikdy se však nedostaneme do role kapitána, která je pro co nejproduktivnější práci (tzn. 

dělat správné věci ve správný okamžik) ta stěžejní. 
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Nástroje pro aplikaci metody 

 

Metoda GTD není přímo postavena na žádném ze SW řešení. Ta však mohou značně 

pomoci při implementaci i praktikování. V dnešní době existuje řada nástrojů, které se 

každým dnes vyvíjejí. Zmíním například Doit.im, který věrně kopíruje samotné principy 

metody, Evernote, jež slouží jako vynikající nástroj pro archivaci informací, nebo třeba 

Google Kalendář pro zaznamenávání událostí vázaných na konkrétní datum nebo čas. 

Stejně dobře se však dá GTD praktikovat s tužkou a notýskem. Záleží na preferencích 

praktikanta. Důležité však není nekonečné vybírání si patřičných nástrojů, ale skutečně 

se do praktikování GTD pustit. 

 

Kontakt: 

 

Mgr. Daniel Gamrot,  

lektor 

LifeNotes 

daniel.gamrot@gmail.com 

 

 

 

 

 

  

http://doit.im/
http://lifenotes.cz/
http://www.google.com/calendar/
http://lifenotes.cz/
mailto:daniel.gamrot@gmail.com
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Anotace příspěvku: 

 

Každý námět na projekt je vhodné strukturovaně zformulovat tak, aby bylo jasné, o co 

jde, kolik to asi bude stát, jak dlouho to asi bude trvat apod. Logický rámec slouží právě 

tomuto účelu: aby bylo možno strukturovaně zformulovat hlavní parametry projektu, a ty 

poté účinně komunikovat s okolím. I z hlediska mezilidské spolupráce je vhodné, když 

vznikají náměty na projekty v jedné šabloně, podle stejné struktury. Námět se pak lépe 

komunikuje, vzájemně porovnává atd. 

 

Příspěvek poskytuje popis nástroje a jeho sestavení tak, aby poskytoval praktickou 

pomůcku pro přípravu projektu. 

 

 

Logický rámec prakticky 

Výchozí kontext 

 

Abychom se v problematice návrhu projektu dokázali zorientovat, je třeba si uvědomit 

základní manažerskou hierarchií zodpovědnosti za výsledky ve třech základních úrovních: 

 

 Vstupy – zdroje, které spotřebováváme a činnosti, které realizujeme – ty budeme 

posléze zjišťovat a plánovat, v rámci Záměru projektu jsou reprezentovány 

především odhadem nákladů. 

 Výstupy – produkty (věci, služby), které jsme, jakožto dobří manažeři, zavázáni 

vlastníkovi projektu dodat. Tyto výstupy jsou považovány za požadované výsledky 

aktivit projektového týmu. Pokud selžeme v dosažení výstupů, je pak na nás, 

abychom vysvětlili, proč jsme selhali. Je to zkrátka naše zodpovědnost.  

 Cíl – důvod, proč produkujeme výstupy; který je příčinou naší investice do 

výstupů. 

 Přínosy – každý projekt je také většinou realizován v nějakém širším rámci, 

kontextu, nikoliv osamoceně. Proto je vhodné ještě sledovat dimenzi širšího, 

zpravidla strategického záměru, který dává projektovému cíli smysl.  

 

Autor: 

Ing. Jan Doležal, Ph.D. 

 

Instituce:  

PM Consulting s.r.o. 

 

 

Název příspěvku:  
Logický rámec prakticky 
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Který výsledek patří do dané kategorie, závisí na úhlu pohledu, který je z různých pozic 

v organizaci rozdílný. Jinak bude na dané rozlišení hledět manažer programu, jinak 

manažer projektu, který je v rámci daného programu realizován a ještě jinak liniový 

manažer.  

 

Většinou na danou problematiku nahlížíme z perspektivy manažera, kterému je zadán 

projekt k realizaci. Ponese tedy zodpovědnost za dosažení cíle projektu. Dále jsou mu 

většinou zadány k realizaci určité výstupy k dosažení cílového stavu (způsob dosažení 

cílového stavu) a předmětem našich úvah tedy budou potřebné vstupy na jedné straně  

a cíl, na straně druhé. 

 

Tím pádem, jednou z prvních otázek, kterou je třeba si položit je: „Kdo je 

zadavatelem tohoto projektu?“, přičemž otázku klademe z úhlu pohledu 

realizátorů, implementátorů projektu (manažera projektu).  

 

Takže např. pokud budeme chtít zvýšit kompetence studentů nějaké konkrétní střední 

školy (např. Gymnázium Šmoulov) v oblasti životního prostředí, zadavatelem projektu 

bude zřejmě ředitel daného ústavu nebo jeho zástupce zodpovědný za kompetence 

studentů v oblasti životního prostředí. Nezáleží na tom, zda je zadavatel projektu v rámci 

naší organizace (pak půjde o interní projekt) nebo ne. Důležitá je perspektiva tvůrce  

– odběratel. Tato úvaha je velmi důležitá pro správnou formulaci cíle projektu, protože je 

to obvykle cíl zadavatele projektu, který je důvodem investice do výstupů, za které 

poneseme zodpovědnost a které by měly vést k cíli.  

 

Je tedy třeba se se zadavatelem projektu co nejlépe domluvit, do jakého stavu je třeba 

řešenou problematiku dostat a co bude považovat za splněný cíl. 

 

Hlavní část tabulky Logického rámce je tedy sekvence: Konkrétní výstupy – Cíl – Přínosy. 

Ostatní pole obsahují doplňující informace.  

 

Příklad logického rámce je uveden na konci tohoto článku. 

Hlavní část 

 

Konkrétní výstupy projektu specifikují, CO konkrétně bude projektem dodáno. Aneb co 

vše je potřeba vytvořit (dodat, udělat), aby nastala výše uvedená změna (cíl projektu). 

Co konkrétně bude projektový tým „fyzicky“ realizovat a za co nese přímou 

zodpovědnost. Výstupy jsou přímé důsledky aktivit jednotlivých členů projektového 

týmu.  
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Například v nějakém vzdělávacím projektu můžeme vyprodukovat (dodat jako výstup) 

vyškolené učitele, zrekonstruovanou budovu školy a akreditovaný vzdělávací program. 

Toho dosáhneme řízením definované sady vstupů (tréninku učitelů, stavebními činnostmi 

na budově atp.). Nicméně, výstupy jako takové nejsou samy o sobě přidanou hodnotou  

a jako takové si samy nejsou dostatečným zdůvodněním pro svou realizaci. 

 

To, co nás ve skutečnosti zajímá, je vyšší kvalita vzdělávání. To je náš CÍL (změna), 

která popisuje zaměření projektu a odpovídá na otázku, PROČ vlastně chceme projekt 

realizovat. Jakou konkrétní změnu má projekt zajistit? (změnu chování a/nebo výkonu 

systému či organizace) Jaký je požadovaný cílový stav dané problematiky 

v okamžiku ukončení projektu? (případně v přesně definovaném časovém intervalu 

po dodání všech výstupů) Cíl je pro jeden projekt jen jeden a musí být konkrétně 

ohraničen. Cílem je rozuměna taková kvalitativní a kvantitativní změna, kterou tým není 

obvykle schopen dosáhnout přímo. Tým zrealizuje výstupy a předpokládá, že následně 

dojde (za určitých podmínek) k definované změně, k naplnění cíle.  

 

Obdobně, jako farmář, který chce vytvořit nové prvky zavlažovacího systému, očekává, 

že poté bude lepší úroda – nicméně nevytváří lepší úrodu, to není v jeho moci, chce lepší 

zavlažovací systémy. Ovšem manažer projektu realizace zavlažovacích systémů při 

převzetí zadání přebírá i zodpovědnost, že za daných podmínek bude dosaženo cílového 

stavu, vyššího výnosu na hektar do určitého data a podle toho koordinuje tvorbu 

jednotlivých výstupů – prvků zavlažovacího systému. 

 

Je tedy zřejmé, že řádek cíle je mimo jiné rozhraní, na kterém se prolínají naše výstupy  

a potřeby zadavatele projektu. Výstupy jsou tedy sadou vzájemně provázaných výsledků, 

které jsou zkombinovány a zrealizovány pro dosažení cíle. Ten je pro zadavatele projektu 

tím důležitým, naše výstupy už jej zajímají o něco méně, naše vstupy už jej v podstatě 

nezajímají vůbec. 

 

 Na nejvyšším řádku logického rámce jsou uvedeny „Přínosy“. Jedná se o popis 

rámcového záměru, jehož je náš projekt součástí. Náš projekt přispívá k jeho naplnění  

a je jednou z podmínek nutných k jeho dosažení, ovšem nikoliv podmínkou postačující. 

Bude zřejmě potřeba dalších projektů a případně i jiných akcí, aby bylo záměru jako 

takového dosaženo (vs. delším časovém horizontu). Ve zmíněném příkladu se 

vzděláváním by na této úrovni mohla být formulace ve smyslu kvalifikované pracovní síly 

pro potřeby průmyslu. 
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Přínosy jsou tedy to, co nastane po dosažení cíle projektu. Pro zadavatele jsou přínosy 

důvodem vložení prostředků do projektu. 

 

Na nejnižší úrovni Logického rámce jsou uvedeny vstupy našeho projektu. Obvykle je 

toto pole označeno jako Klíčové činnosti (aktivity). Jsou to hlavní skupiny činností, které 

rozhodujícím způsobem ovlivňují realizaci konkrétních výstupů, respektive musí být 

vykonány, aby bylo výstupů uvedených o řádek výše dosaženo. Není zde prostor pro 

detailní výčet všech činností, spíše jde o naznačení scénáře, jak bude výstupů dosaženo. 

 

Ukazatele a jejich ověření  

 
Sloupec OOU (objektivně ověřitelné ukazatele) na příslušném řádku druhého sloupce 

uvádí měřitelné ukazatele, které prokazují, že přínosů, cíle a výstupů bylo dosaženo. 

 

Ve sloupci objektivně ověřitelných ukazatelů výstupů a cíle musí být zmíněna 

hodnota, meta, jíž chceme dosáhnout nejpozději v okamžiku dokončení projektu 

a po jejímž dosažení můžeme konstatovat splnění předmětné položky.  

 

Obdobně ve sloupci objektivně ověřitelných ukazatelů přínosu musí být zmíněna 

hodnota či hodnoty, které budou posuzovány v kontextu daného širšího rámce, 

například programu. 

 

Pouhé konstatování „co“ bude kritériem, není dostatečné, musíme stanovit i příslušnou 

hodnotu. 

Ve výše zmíněném příkladu, byl cíl formulován jako „vyšší kvalita vzdělání na naší škole 

od příštího roku“, by mohly být kritéria úspěchu jako „počet zájemců o studium vyšší  

o 10 %“, „úspěšnost absolventů při příjímacích řízeních vyšší o 5 %“ anebo „index 

spokojenosti studentů s výukou nejméně 1,45“.  

 

Přitom by měly být uvedeny alespoň dvě, potenciálně nezávislá kritéria, která musí být 

měřitelná. 

 

Pokud bychom totiž měřili pouze jeden aspekt, může dojít ke zkreslení. Pokud bychom 

například měřili výše definovaný cíl jen podle počtu zájemců o studium, tak jednak  

k němu může dojít i z jiných příčin (sousední školu zrušili) nebo naopak zhoršením kvality 

výuky a snížení nároků na studenty (tu školu udělá každý) – což by bylo zřejmě 

kontraproduktivní vůči našemu snažení. Je tedy třeba dalších, jiných ukazatelů, které 

prokáží námi způsobený efekt.  
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Sloupec Způsob ověření poté uvádí, jak budou ukazatele zjištěny (včetně definovaného 

postupu pro ověření, pokud se jedná o složitější případ), kdo zodpovídá za ověření, jaké 

náklady a čas ověření vyžaduje, kdy bude ukazatel ověřen a jakým způsobem bude 

dokumentován. 

Předpoklady  

 

Jak vyplývá z popisu výše, pořadí řádků tabulky logického rámce není náhodné, ale 

vyjadřuje kauzální vztah. Když například definujeme cíl projektu a poté výstupy potřebné 

k jeho dosažení, v podstatě tvrdíme: jestliže vyprodukujeme dané výstupy, pak bychom 

měli dosáhnout cíle. Vyslovujeme tedy hypotézu: když výstupy, pak cíl, což je určitou 

predikcí, která v sobě obsahuje prvek nejistoty. 

 

Obdobně jako hypotéza, že když se nám podaří stihnout autobus v 7:00, pak bychom 

měli být v práci včas. Avšak není možné mít 100% jistotu, že to přesně takto proběhne, 

protože se ještě může stát celá řada dalších událostí během jízdy daného autobusu nebo 

po cestě od autobusu do kanceláře (zácpa, porucha autobusu, nehoda, …). 

 

Pokud navrhujeme projekt pomocí logického rámce, vyslovujeme následující hypotézy: 

JESTLIŽE budou vyprodukovány výstupy,  

PAK bude dosažen cíl. 

JESTLIŽE bude dosažen cíl,  

PAK přispějeme k dosažení přínosů.  

 

Takto zformulované hypotézy jsou však až příliš jednoduché. Vždy, když něco takového 

stanovujeme, měli bychom vzít do úvahy určitý stupeň nejistoty. Je tedy vhodné nalézt  

a jasně pojmenovat hlavní oblasti nejistoty obsažené v našich hypotézách (za účelem 

výběru řešení s největší pravděpodobností na úspěch). To se děje stanovením 

PŘEDPOKLADŮ (vnější faktory mimo kontrolu projektového týmu).  

 

Např., pokud budeme uvažovat příklad s cestou do práce, zřejmě předpokládáme, že 

autobus je v dobrém technickém stavu, nedojde k žádné nehodě a dojede na místo 

určení dle jízdního řádu. Je tedy potřeba naše hypotézy rozšířit o předpoklady.  

 

Nebudeme je tedy formulovat: 

 

JESTLIŽE stihneme autobus v 7:00,  

PAK budeme v práci včas, 
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ale spíše: 

 

JESTLIŽE stihneme autobus v 7:00,  

A (1) když se autobus nerozbije  

A (2) když nebude žádná dopravní zácpa  

ANEBO (3) nehoda,  

PAK budeme v práci včas. 

 

V logickém rámci je tedy potřeba identifikovat, za jakých klíčových předpokladů platí 

vztahy v prvním sloupci. Mimo jiné se opět jedná o dohodu tvůrce se zákazníkem – za 

těchto předpokladů lze cíle v daných dimenzích dosáhnout. Pokud nebudou naplněny, 

nebude naplněn ani cíl projektu tak, jak je definován, ale posune se např. čas nebo je  

i možné, že jej zkrátka nepůjde dosáhnout. 

 

Výjimky 

 

Pole Předpoklady se na prvním řádku většinou nevyplňuje nebo jsou uvedeny 

předpoklady dosažení přínosů v dlouhodobém horizontu. Místo tohoto pole se obvykle 

uvádí pátý řádek s významem „předběžné podmínky“, kde se uvádějí takové položky, 

které musí být splněny, aby bylo vůbec možné uvažovat o zbytku tabulky. Např. 

předpoklad, že projekt uspěje v dotačním řízení a bude zajištěno jeho financování. 

 

Na řádku klíčových činností se do druhého pole zpravidla uvádějí zdroje potřebné pro 

realizaci dané skupiny aktivit (finanční náklady, počty lidí, stoje a zařízení atd.), do 

třetího pole pak hrubý odhad časové náročnosti realizace dané skupiny aktivit, tak 

aby tento řádek Logického rámce komplexně pokryl potřebné vstupy pro realizaci 

výstupů. 

Pod Logický rámec se ještě píše naprosto konkrétně, co nebude v daném projektu 

řešeno. Tento doplněk slouží k upřesnění hranic projektu a nelze jej než doporučit. 

Doporučený postup zpracování  

 

 Stanovte cíl projektu – Jakou potřebu zadavatele projektu máme naplnit? Proč 

chce projekt realizovat? Jaký má být stav řešené problematiky na konci projektu?   

 Stanovte výstupy projektu pro dosažení cíle – Co konkrétně máme 

vyprodukovat, dodat? 

 Stanovte skupiny klíčových činností pro dosažení každého výstupu – Jak bude 

v hrubých rysech probíhat tvorba konkrétního výstupu? 
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 Stanovte přínosy – V rámci jakého strategického, širšího úsilí se projekt koná? 

Jaké širší, dlouhodobější přínosy by měl podpořit? 

 Ověřte dodržení vertikální logiky testem jestliže – pak. 

 Stanovte požadované předpoklady na každé úrovni (postupuje se obvykle zdola 

nahoru).  

 Stanovte objektivně ověřitelné ukazatele na úrovni cíle, výstupů, přínosů  

– Jak poznáme, že položek v prvním sloupci bylo opravdu dosaženo?  

 Stanovte prostředky a způsoby ověření – Jak ukazatele ověříme? 

 Určete náklady na provedení činností – rozpočet na realizaci (zdroje) – Kolik 

bude asi stát každá uvedená aktivita? 

 Přehodnoťte návrh projektu z hlediska zkušenosti s podobnými projekty. 

 Zkontrolujte tabulku jako celek a případně proveďte potřebné úpravy. 

 

Kontrola správného sestavení 

 

Následující body Vám umožňují zkontrolovat, zda jste Záměr projektu sestavili správně: 

 

 

Je pravda, že: 

 

1) Projekt má pouze jeden cíl? 

2) Cíl není pouze rozdílným vyjádřením výstupů? Je zřejmá přidaná hodnota (vyšší 

úroveň kvality) cíle? 

3) Cíl je mimo dosah přímé odpovědnosti projektového týmu (dojde k němu 

v důsledku realizace výstupů)? 

4) Cíl je jednoznačně stanoven? 

5) Výstupy jsou jednoznačně stanoveny? 

6) Dosažení všech výstupů je nutné pro naplnění cíle? 

7) Z formulace výstupů je zřejmé, jakých výsledků má být dosaženo? 

8) Přínosy jsou jednoznačně určeny? 

9) Vztah příčiny a důsledku mezi cílem a přínosy je logický a nejsou vynechány 

žádné důležité souvislosti? 

10)  Výstupy spolu s předpoklady na své úrovni vyjadřují nutné a postačující 

podmínky pro splnění cíle? 

11)  Cíl spolu s předpoklady na své úrovni vyjadřuje kritické předpoklady pro dosažení 

přínosů (respektive přispění k přínosům)? 

12)  Vztah mezi výstupy a cílem je reálný? 

13)  Vertikální logika mezi výstupy, cílem a přínosy je reálná jako celek? 
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14)  Kritéria úspěchu jsou nezávislá na výstupech? Nejsou jen souhrnem výstupů, ale 

skutečně ověřují naplnění cíle? 

15)  Kritéria úspěchu cíle vypovídají o tom, co je důležité? 

16)  Ze způsobu stanovení výstupů je zřejmé rozdělení odpovědností? 

17)  Z navržené tabulky je zřejmé, podle čeho bude projekt hodnocen? 

 

Závěrem 

 

Tabulka logického rámce je stručná a jednoduchá, její kvalitní vyplnění je však poněkud 

složitější. Pokud se to však podaří a při sestavování jsou přítomny nejdůležitější 

zainteresované strany, je velmi pravděpodobné, že budou vyřešena mnohá 

nedorozumění, jejichž řešení by bylo v dalších fázích projektu náročné. 

 

Kromě přínosu, že se „zúčastnění dohodnou“ nelze pominout ještě významnou přidanou 

hodnotu, zajištění smysluplnosti projektu. Správně vyplněná tabulka by měla významně 

snížit počet projektů, které nemají smysl, jasný cíl a přínos a jsou tedy často mrháním 

prostředky i časem 

 

 

Pozn.: Příklad LR je uveden na následující stránce. 

 

 

Kontakt: 

  

Ing. Jan Doležal, Ph.D.  

ředitel a jednatel  

PM CONSULTING s.r.o. 

jd@pmconsulting.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jd@pmconsulting.cz
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Popis 

Objektivně ověřitelné 
ukazatele 

Způsob ověření Předpoklady realizace 

Přínosy 
Vyšší kvalita absolventů; 
Více zájemců o studiu na naší 
škole; 

1) O 10% více podaných 
přihlášek v poměru 
k počtu studentů 
v daném roce 

2) O 10% lepší zpětná 
vazba na absolventy 

 

1) Počet přihlášek  
2) Výsledky ankety mezi hlavními 

zaměstnavateli 
 

---- 

Cíl 
Jazyková vybavenost studentů 
naší školy zvýšena do konce 
roku Y. 

50% předmětných studentů 
dosáhne v červnu roku Y 
min. úrovně B1 podle 
společného evropského 
referenčního rámce v jazyce 
anglickém nebo německém 

 

Výsledky oficiální certifikace 

 Ostatní předměty 
budou na dostatečné 
úrovni 

 Možní zájemci se o 
zvýšení kvality dozví 

Výstupy 
projektu 

1) Multimediální jazyková 
učebna vybudována 

2) Zahraniční pobyty 
studentů zrealizovány 

3) Zahraniční stáž pro 10 
pedagogů proběhla 

4) Proběhly přípravné 
kurzy pro certifikační 
zkoušky 

5) Proběhly 4 jazykové 
vzdělávací moduly pro 
pedagogy 

1) Zkolaudováno 
2) 3 zahraniční pobyty 

pro 20 studentů  
3) 10 pedagogů prošlo 

přípravou 
4) 60 studentů 

připraveno pro 
certifikační zkoušky 

5) Úroveň pedagogů 
zvýšena minimálně o 
10% 

1) Kolaudační rozhodnutí 
2) Faktury, dodací listy, …  
3) Výsledky závěrečných testů 

kurzu 
4) Prezenční listiny 
5) Výsledky srovnávacích testů 

před a po kurzu 
 

 Účastníci – 
pedagogové i 
studenti budou kurzy 
aktivně absolvovat 
(nikoliv pouze 
pasivní účast bez 
jakýchkoliv následků) 

 Kvalita kurzů bude 
na přijatelné úrovni 

 Zahraniční pobyty a 
stáže budou mít 
efekt na znalosti 
jazyka 

Hlavní 
skupiny 
činností 

 
Zdroje Hrubý časový rámec  

1.1) Tvorba koncepce 
1.2) Výběr dodavatele 
1.3) Realizace 
 
2.1) Výběr dodavatelů 
2.2) Realizace 
 
3.1) Výběr dodavatele 
3.2) Realizace 
 
4.1) Tvorba koncepce 
4.2) Tvorba obsahu 
4.3) Realizace 
 
5.1) Výběr dodavatele 
5.2) Realizace 

1.1) 5 čld 
1.2) 5 čld 
1.3) 10 500 000; 15 čld 
 
2.1) 5 čld 
2.2) 1 500 000; 40 čld 
 
3.1) 5 čld 
3.2) 200 000; 20 čld 
 
4.1) 5 čld 
4.2) 40 čld 
4.3) 45 čld 
 
5.1) 5 čld 
5.2) 300 000 

1.1) 2 týdny 
1.2) 1 měsíc 
1.3) 1 měsíc 
 
2.1) 1 měsíc 
2.2) 2 měsíce 
 
3.1) 1 měsíc 
3.2) 2 týdny 
 
4.1) 1 týden 
4.2) 2 týdny 
4.3) 2 týdny 
 
5.1) 1 měsíc 
5.2) 6 týdnů 

 Vhodní dodavatelé 

 Dostatek zájemců – 
cílové skupiny 

 Rodiče se budou 
chtít podílet na 
spolufinancování 
zahraničních výjezdů 

V projektu nebude řešeno Předběžné podmínky 

Studenti a pedagogové mimo 2 ročník předmětů AJ a NJ. Nezmění se způsob financování naší školy. 

 

Tab. 1: Příklad LR 
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Anotace příspěvku: 

 

Příspěvek se zaměřuje na praktickou ukázku zpracování kvalitativní analýzy projektových 

rizik. Analýza rizik je samostatnou disciplínou projektového řízení, která se snaží rizika 

předvídat, odhadovat pravděpodobnost jejich výskytu, míru dopadu a identifikovat 

opatření na eliminaci rizik. Řízením rizik se pak snažíme snížit pravděpodobnost výskytu, 

zmenšit případné dopady a vytvořit nouzové plány pro případ naplnění hrozby rizika. 

 

U projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů je popis rizik a jejich eliminace 

standardní součástí žádostí o dotace, nicméně obsah těchto částí žádosti o dotace bývá 

dle zkušeností autora pojímán spíše formálně a nebývají uváděna skutečná rizika 

projektu, neboť by žadatel mohl ohrozit úspěšnost projektu v procesu věcného 

hodnocení. 

 

Příspěvek popisuje zpracování registru rizik na typovém projektu zpracování 

marketingové kampaně informující o novém studijním oboru na vysoké škole. V závěru 

příspěvku je uveden vzorově zpracovaný registr rizik. 

 

 

Analýza rizik prakticky 

Definice rizika 

 

Nutnost pracovat na projektech s riziky vyplývá již ze samé definice projektu. Pro projekt 

je charakteristická jedinečnost a z ní vyplývá vysoká míra nejistoty. Vyhodnocení dopadu 

nejistého jevu je čistě subjektivní záležitostí a závisí na posuzovateli, zda nejistý jev 

vyhodnotí pozitivně, jako možnou příležitost, kterou se bude snažit transformovat v zisk, 

nebo jev vyhodnotí jako možné ohrožení, tedy negativum, ze kterého hrozí ztráta.  

 

Například při hodnocení dopadu poklesu HDP v následujícím roce na konkrétní výrobní 

firmu může být tento jev vnímán někým jako příležitost, neboť pokles hospodářství bude 

znamenat snížení cen například konkurenčních firem, ty bude možno levně skoupit. 

Stejný nejistý jev může někdo jiný vnímat jako hrozbu, neboť se bude obávat poklesu 

 

Autor:  

 

Ing. Jiří Krátký 

 

Instituce:  

 

 

PM CONSULTING s.r.o. 

Název příspěvku:  
Analýza rizik prakticky 
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zájmu o výrobky, zhoršení ekonomické situace firmy, která může vést až v nutnosti stát 

se oním levně nakoupeným subjektem.  

 

V projektovém řízení se proto můžeme setkat se souslovím „analýza příležitostí a rizik“ či 

pojmy „pozitivní a negativní rizika“. I kompetenční element řešící danou tematiku v rámci 

Národního standardu kompetencí projektového řízení ve verzi 3.1 je nazván „Rizika  

a příležitosti“. Z hlediska praxe projektového řízení je dle názoru autora důležitější 

soustředit se na práci s negativními faktory a tedy chápat rizika v užším významu jako 

nejisté události či podmínky, které, pokud nastanou, mají negativní vliv na dodání 

výstupů či dosažení cíle projektu.  

 

Proces řízení rizik 

 

S riziky je třeba pracovat již od předprojektových fází. Již při úvahách o základní strategii 

projektu je vhodné identifikovat hlavní rizika projektu. Ve standardizovaném nástroji pro 

definici projektu „logický rámec“ je kladen důraz na definici předpokladů, které musí být 

splněny, aby bylo možné dosáhnout výstupy, cíle a přínosy projektu. Nenaplnění těchto 

předpokladů se automaticky stává rizikem projektu.  

 

S riziky je třeba pracovat po celou dobu životního cyklu projektu. Analýzu projektových 

rizik je vhodné zpracovat právě již v předprojektových fázích. U projektů 

spolufinancovaných ze strukturálních fondů je popis rizik a jejich eliminace standardní 

součástí žádostí o dotace, nicméně obsah těchto částí žádosti o dotace bývá dle 

zkušeností autora pojímán spíše formálně a nebývají uváděna skutečná rizika projektu, 

neboť by žadatel mohl ohrozit úspěšnost projektu v procesu věcného hodnocení. 

 

Zjednodušením metodického postupu pro analýzu rizik, který je uvedený v normě obecně 

upravující management rizik ČSN ISO 31 000, lze pro praktické využití u projektů 

spolufinancovaných z fondů EU doporučit následující postup: 

 

1) Identifikace rizik 

2) Analýza rizik (odhad pravděpodobnosti a dopadu) 

3) Hodnocení rizik (stanovení hodnoty rizika) 

4) Ošetření rizik 

5) Monitorování a přezkoumávání 
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Identifikace rizik 

 

První krok v procesu řízení rizik je zaměřen na popis možných rizikových faktorů. V této 

fázi je důležité správně rizikový faktor popsat. Autor proto doporučuje v souladu 

s metodou pro analýzu rizik RIPRAN® identifikovat dvojici „hrozba – dopad“. Hrozbou je 

skutečnost či událost, která může ovlivnit projekt. V rámci scénáře je pak popsán již 

konkrétní dopad hrozby na projekt, tedy popis škody, která naplněním hrozby nastane. 

Scénář by měl být doveden až do pokud možno kvantifikovaného popisu škody – např.: 

škoda ve výši minimálně 100 tis. Kč, zpoždění projektu minimálně o 2 měsíce atp. Tato 

kvantifikace, byť provedená odhadem, je důležitým vodítkem pro další kroky analýzy 

rizik. Pro dvojici hrozba – scénář platí, že jedna hrozba může být rozvedena do více 

scénářů (optimistický, pesimistický), stejně tak různé hrozby mohou vést ke shodnému 

scénáři.  

 

Pro praktické provedení identifikace rizik je možno doporučit brainstorming projektového 

týmu či jiné kreativní techniky, užitečným zdrojem informací mohou být záznamy  

a dokumentace předchozích projektů. 

  

Analýza rizik 

 

Ne každé riziko, které je např. v rámci brainstormingu identifikováno, je nutné ošetřovat. 

Proto je vhodné provést posouzení jednotlivých rizik, a to z pohledu pravděpodobnosti 

výskytu a výše škody.  

 

Analýzu rizik lze provést dvěma základními způsoby: 

 

 kvantitativně – pravděpodobnost je odhadována v % a výše škody nejčastěji 

v peněžních jednotkách. Výhodou tohoto způsobu analýzy je snadná 

porovnatelnost jednotlivých rizik, snazší stanovení výše rezervy či maximální ceny 

eliminačního opatření. Přesto dle autorova mínění v praxi projektů 

spolufinancovaných z fondů EU nenalezne kvantitativní analýza rizik výrazného 

uplatnění, neboť je velmi citlivá na nepřesné vstupní údaje; 

 kvalitativně – míra pravděpodobnosti i výše škody (dopadu) nejsou odhadovány 

přesnými čísly, ale pomocí intervalů popsaných slovní proměnnou. Škála 

pravděpodobnosti 0–100 % je rozdělena např. do 3 intervalů (malá, střední, 

velká). Kvalitativní analýzu rizik je tak možné provést i v případě nedostatku 

statistických dat a v porovnání s kvalitativním posouzením je rychlejší. Pro 

zachování vzájemné porovnatelnosti rizik je nezbytné jednotlivé slovní proměnné 
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popsat konkrétním intervalem – např. malý dopad (škoda do 10 tis. Kč), střední 

dopad (škoda 10–100 tis. Kč), vysoký dopad (škoda nad 100 tis. Kč). Interval 

dopadu může být vyjádřen nejen v peněžních jednotkách, ale také např. 

jednotkách času či mírou dosažení výstupů či naplnění cíle. 

 

Hodnocení rizik 

 

Stanovení hodnoty rizika těsně navazuje na analýzu pravděpodobnosti a dopadu.  

U kvantitativní analýzy rizik se hodnota rizika vypočte jako součin pravděpodobnosti  

a dopadu.  

 

V rámci kvalitativní analýzy rizik je možné i hodnotu rizika uvádět v intervalech, a to 

shodných s intervaly pravděpodobnosti a dopadu. Na obrázku níže je uvedena tabulka 

pro vyhodnocení dopadu matice 3 x 3, kde červenou barvou jsou označena rizika 

s vysokou hodnotou, žlutou se střední a zelenou s nízkou hodnotou rizika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Vyhodnocení kvalitativní analýzy rizik (písmena A – L představují jednotlivá rizika) 

 

Ošetření rizika 

 

Rizika, která mají hodnotu vyšší, než akceptovatelnou (u kvalitativní analýzy vyšší, než 

nízkou), je vhodné ošetřit v souladu s tzv. Paretovým pravidlem 80/20. Toto pravidlo 

aplikováno na řízení rizik znamená, že je třeba najít 20 % rizik, která mohou způsobit  

80 % škod. 
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Mezi základní strategie k ošetření rizik patří: 

 

 Vyhnout se – nalézt jiné řešení problematické situace. 

 Přenést – přesměrování dopadu rizika na jiný subjekt, např. na subdodavatele. 

 Zmírnit – oslabit pravděpodobnost nebo dopad tak, aby se snížila hodnota rizika. 

 Akceptovat – a to buď aktivně vytvořením rezervy (v čase či financích), nebo 

pasivně (bez žádné další aktivity). 

 

Registr rizik 

 

Výstupem analýzy rizik je registr rizik – tabulka, ve které jsou popsány všechny 

předchozí procesní kroky, navíc je možné u jednotlivých rizik uvést také náklady, termín 

a odpovědnost za opatření či další údaje. 

 

Níže je prezentována ukázka registru rizik projektu zaměřeného na informační kampaň 

univerzity, která bude propagovat připravovaný studijní obor. Cílem projektu je zvýšit 

povědomí středoškoláků o novém oboru tak, aby alespoň 10 % studentů 4. ročníků SŠ 

vědělo, že je možné nový obor na dané univerzitě studovat. 

 

Viz příklad na další straně. 
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Tab. 1.: Příklad registru rizik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Hrozba Scénář 
Pravdě-

podobnost 
Dopad 

Hodnota 

rizika 
Opatření 

1. Souběžně s 

plánovanou 

propagační 

kampaní 

budou 

probíhat 

mimořádné 

volby. 

Pro informační 

kampaň 

university 

nebude možné 

získat 

plánovaný 

mediální 

prostor - 

nedojde  

k naplnění cíle 

projektu. 

NÍZKÁ VYSOKÝ STŘEDNÍ Pro mediální kampaň 

najmout agenturu, 

která má uzavřeny 

dlouhodobé kontrakty 

s médii a tedy je 

schopna garantovat 

umístění kampaně  

v médiích ve 

stanoveném čase. 

 

 

 

2. V médiích 

se objeví 

negativní 

zpráva  

o univerzitě. 

Na nový obor 

se přihlásí 

pouze 

polovina 

plánovaného 

počtu 

studentů  

– dojde pouze  

k částečnému 

naplnění cíle. 

NÍZKÁ VYSOKÝ STŘEDNÍ Každodenní 

monitoring médií, 

aktivní a okamžitá 

reakce na případnou 

negativní publicitu. 
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Monitorování a přezkum 

 

Dynamicky se měnící prostředí, jež nás obklopuje, vyžaduje se k analýze rizik v průběhu 

plánování i realizace projektu systematicky vracet a posouzení rizik aktualizovat.  

  

Použité zdroje: 

[1] DOLEŽAL, J.; MÁCHAL, P.; LACKO, B. a kol. Projektový management podle IPMA. 

2. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012, 528 s. ISBN 978-80-247-4275-5. 

[2] DOLEŽAL, J.; KRÁTKÝ, J.; CINGL, O. 5 kroků k úspěšnému projektu. 1. vyd. Praha 

: Grada Publishing, 2013, 192 s. ISBN 978-80-247-4631-9.   

[3] Internetové stránky www.ripran.cz. 

[4] Norma ČSN ISO 31.000 Management rizik – Principy a směrnice. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010.  

[5] PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge, (PMBOK® guide). 5th ed. Newton Square : Project Management 

Institute, 2013. ISBN 978-1-935589-67-9. 

 

Kontakt: 

 

Ing. Jiří Krátký 

výkonný ředitel 

PM CONSULTING s.r.o. 

kratky@pmconsulting.cz 
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Anotace  

 

Příspěvek je zacílen na program Horizont 2020 – nový rámec pro financování evropského 

výzkumu, vývoje a inovací v období let 2014-2020. Cílem příspěvku je představení 

tohoto programu, jeho základních charakteristik a možností.  

 

Druhá část příspěvku se pak zaměří na představení výzkumných grantů a možností, které 

mladým i zkušeným výzkumníkům nabízí AKCE MARIE CURIE (MSCA).  

 

 

Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace prezentující se zkratkou 

(H2020, Horizon2020), má být největším a nejvýznamnějším programem financujícím na 

evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020.  

 

Program H2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, spojuje 7. rámcový 

program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, Rámcový program 

Konkurenceschopnost a inovace a Evropský technický a inovační Institut (EIT).  

 

Sjednocením do rámce Horizont 2020 vznikne jediný flexibilní a jednoduchý program, 

který umožní financování celého inovačního řetězce od základního výzkumu po tržní 

využití. Od svého předchůdce (7. RP) se liší především větším akcentací podpory inovací.  

 

Při formulaci výzkumných témat počítá Horizont 2020 v daleko větší míře s podporou 

přístupu tzv. bottom-up (zdola-nahoru) přístupu, přičemž pracovní programy jednotlivých 

výzev budou mít delší časové období trvání a budou strategičtější.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: 

Mgr. Pavla Tresterová  

 

Instituce:  

Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci  

 

 

Název příspěvku:  

HORIZONT 2020 – obecné představení a informace  

k Marie Sklodowska-Curie actions 
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Základní rozdělení H2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K hlavním charakteristikám programu H2020 patří tzv. focus areas.  
 

Jedná se o oblasti, na které by měly být soustředěny finanční i lidské zdroje napříč 

společenskými výzvami tak, aby došlo k maximálnímu využití existujících výzkumných 

kapacit, zvýšení šancí k dosažení průlomových řešení a současně k implementaci hlavních 

politických iniciativ.1 Pro první dva roky trvání H2020 bylo vybráno 12 oblastí, z nichž 

každá je ukotvena v relevantní části pracovního programu a je předmětem samostatné 

výzvy. Projekty podpořené v těchto výzvách by měly zahrnovat celé spektrum inovačního 

řetězce od výzkumu a vývoje přes pilotní a demonstrační aktivity až například ke 

stanovení standardů. 

 

 Personalizované zdravotnictví a péče 

 Zabezpečení potravin 

 Modrý růst: zpřístupnění potenciálu moří a oceánů 

 Chytrá města 

 Konkurenceschopná nízkouhlíková energetika 

 Energetická účinnost 

 Mobilita pro růst 

 Odpady: zdroj k recyklaci, opětovnému využití a nahrazení surovin 

  Inovace v oblasti vody 

                                                           
1
 Zdroj: http://www.h2020.cz/files/svobodova/TCAV-brozura-Horizont-2020-web.pdf  

http://www.h2020.cz/files/svobodova/TCAV-brozura-Horizont-2020-web.pdf
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 Překonání krize: nové strategie, myšlenky a vládnoucí struktury Evropy 

 Odolnost vůči katastrofám: ochrana společnosti včetně adaptací na změnu klimatu 

 Digitální bezpečnost 

 

Cílovou skupinou programu jsou:  

 

 výzkumní pracovníci (výzkumníci pracující na univerzitách, ve výzkumných 

ústavech, průmyslových firmách)  

 podniky  

 firmy 

 

 

 

Akce Marie Curie (MSCA) – výzkumné granty 

 

Postgraduální stipendia Marie Curie jsou evropské výzkumné granty dostupné 

výzkumným pracovníkům bez ohledu na státní příslušnost či obor výzkumu. Nabízejí 

jednak možnost získat zkušenosti v zahraničí a v soukromém sektoru, ale i také si doplnit 

odbornou přípravu o další kvalifikaci nebo disciplíny, které pak lze využít během vlastní 

profesní dráhy.  

Program je určen pro univerzity, výzkumné organizace, výzkumné infrastruktury, firmy  

a další socioekonomické subjekty, přičemž zvláštní podpora je věnována zapojení 

průmyslu, zejména MSP.  

Neopomíjí se ani genderová rovnováha, proto je dobré tento fakt zohlednit při přípravě  

a psaní projektu. Hlavní podmínkou celého programu je mobilita – výzkumníci totiž obdrží 

grant pouze za podmínky, že vycestují do jiné země s cílem prohloubit své profesní 

znalosti a schopnosti.   

 

Akce (MSCA) jsou rozděleny do čtyř základních grantových schémat2: 

Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné 

pracovníky (Individual Fellowships - IF) podpoří mezinárodní a mezisektorovou 

mobilitu (vč. možnosti krátkodobých "secondmentů" do soukromého sektoru), další 

vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků i návrat do výzkumu po 

přerušení vědecké kariéry.  

                                                           
2
 Zdroj: http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/informace 

 
 

http://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/informace
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Jsou zde všechny individuální granty známé ze 7. RP (IIF, EIF, IOF, CIG). Doba trvání 

grantů se pohybuje mezi 1–2 roky, 2–3 roky u programu Global. 

Školící sítě (Innovative Training Networks - ITN) zacílené na posilování odborného 

růstu začínajících výzkumných pracovníků (Ph.D. studentů a výzkumníků, jejich praxe 

není delší než 4 roky). Tato akce je určena k podpoře doktorských studijních programů  

a průmyslových doktorátů. Toto schéma pomůže zlepšit uplatnění mladých výzkumných 

pracovníků po ukončení Ph.D. studia na trhu práce. Délka trvání grantu je 3–36 měsíců. 

Výměnné pobyty (Research and Innovation Staff Exchange, RISE), od nichž si 

Komise slibuje podporu inovace prostřednictvím vzájemného propojování znalostí 

a výměny zkušeností. Půjde o mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků 

(od začínajících až po zkušené výzkumné pracovníky, případně řídících, administrativních 

a technických pracovníků) v rámci společného výzkumného projektu několika institucí 

(min. 3). Délka výměnného pobytu bude 1–12 měsíců. 

4. Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů na financování 

vědecko-výzkumných pobytů a doktorských studijních programů (COFUND), jehož cílem 

je spolufinancováním zvýšit dopad MSCA na rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, 

podpořit excelenci v rámci Evropského výzkumného prostoru a v neposlední řadě posílit 

atraktivitu stávajících center excelence. Minimální délka pobytu budou 3 měsíce. 

Do MSCA patří rovněž akce – Evropská noc vědců. Tyto akce byly součástí 7. RP 

a budou podporovány i nadále. Cílem těchto akcí je zvýšit povědomí veřejnosti o vědě 

a výzkumu, zdůraznit společenský význam vědy a výzkumu a motivovat mladé lidi 

k volbě profese výzkumníka.  

 

MSCA si klade tyto cíle: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) 

 

 vyškolit novou generaci vědců, která bude tvořivá, podnikavá, inovativní 

 přeměnit znalosti a myšlenky na inovativní produkty a služby pro společnost 

 zlepšit doktorské vzdělávání a zkvalitnit výzkum – možnosti mobility mezi 

zeměmi, sektory, obory 

 navázat spolupráci organizací akademické a neakademické sféry prostřednictvím 

společného vzdělávání výzkumníků – různé země, obory, disciplín, čímž dojde ke 

zlepšení dovedností, sdílení znalostí 

 zlepšit zaměstnatelnost výzkumníků, možnost profesního uplatnění 

 zatraktivnit karieru výzkumníka a povzbudit mladé lidi k volbě této kariery 
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Pravidla účasti: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF) 

 příjemcem je výzkumník z členské nebo asociované země EU 

 program určen pro zkušené výzkumníky – v době uzávěrky podávání projektů mají 

již Ph.D. nebo mají za sebou 4 roky praxe na plný úvazek 

 globální stáže a reintegration panel jsou určeny pro výzkumníky  

s dlouhodobým působením (min. 5 let výzkumné práce na plný úvazek)  

v členské nebo asociované zemi EU. 

 v době uzávěrky podávání projektů nebo nástupu do hostitelské instituce nesmí 

výzkumník aktivně pobývat v zemi, kam je mobilita směrována více než 12 měsíců 

za předchozí 3 roky (krátké stáže se neberou v potaz) 

 V career restart panel a reintegration panel by neměli výzkumníci po dobu více než 

3 let za posledních 5 roků pracovat v zemi hostitelské instituce 

 délka trvání stáže EF je 12–24 měsíců, u GF 12–24 měsíců vycestování a 12 

měsíců fáze návratu 

MSCA si klade tyto cíle: RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) 

 

 podpora mezinárodní a intersektorální spolupráce prostřednictvím výměny 

pracovníků výzkumu a inovací 

 sdílení znalostí a myšlenek směrem od výzkumu k trhu (a naopak) pro zdokonalení 

výzkumu a rozvoj inovací – prostřednictvím mobility pracovníků – vysílání 

pracovníků, výměny, navracení 

 podpora tvořivosti a podnikavosti, přeměna kreativních myšlenek v inovativní 

produkty, služby a procesy 

 rozvoj partnerství formou společného výzkumu a inovací 

 zlepšení nových i existujících sítí mezinárodní a mezioborové spolupráce 

 posílení spolupráce akademického a neakademického sektoru, a také Evropy  

a třetích zemí 

 

RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE) Pravidla účasti 1. 

 

 účastnit RISE se mohou organizace z akademického i neakademického sektoru 

(zejména MSP) z Evropy i mimo ni (členské, asociované i třetí země) 

 nejméně 3 účastníci ze tří zemí, z nichž 2 jsou členské nebo asociované země EU; 

jestliže všichni účastníci jsou ze stejného sektoru (akad., neakad.) nejméně jeden 
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účastník musí být ze třetí země; nad toto minimum se může připojit instituce  

z jakékoliv další země 

 členové týmu v RISE jsou výzkumníci (ESR, ER), administrativní, manažerští  

a techničtí pracovníci podporující výzkumné aktivity v projektu (zapojeni ve 

výzkumných či inovativních aktivitách ve vysílající instituci po dobu nejméně  

6 měsíců) 

 

Pravidla účasti 2.: 

 

 podpora v rámci výměny pracovníků mezi členskými a asociovanými zeměmi 

zaměřena zejména na intersektorální mobilitu 

 mobilita pracovníků v institucích ze třetích zemí může být jak intersektorální, tak  

v rámci stejného sektoru 

 nejsou podporovány mobility mezi institucemi ve třetích zemích nebo v rámci 

stejného členského nebo asociovaného státu EU 

 délka trvání stáží je 1–12 měsíců (stáže mohou být rozděleny do několika kratších 

pobytů nepřesahujících 12 měsíců a nesmí překročit dobu trvání projektu 

 doporučeno využít doplňkových aktivit – umožnit síťování, organizaci workshopů, 

konferencí pro zjednodušení přístupu k informacím, novým dovednostem  

a znalostem 

 

MSCA si klade tyto cíle: CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND 

INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND) 

 

 stimulovat regionální, meziregionální a mezinárodní programy pro posílení 

možností vzdělávání výzkumníků a možností stáží 

 kofinancování nových nebo existujících programů poskytujících výzkumné 

vzdělávání či mezioborovou a mezinárodní mobilitu výzkumníků na všech stupních 

jejich kariery 

 prohloubení vztahů mezi programy EU a těmi na regionální, národní nebo 

mezinárodní bázi 

 

Pravidla účasti: CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL 

PROGRAMMES (COFUND) 

 

 účastníci jsou právnické osoby z členského nebo asociovaného státu EU, které 

financují nebo organizují doktorské programy nebo stáže pro výzkumníky 

 každý projektový návrh by měl mít jednu zodpovědnou osobu, která zodpovídá za 

provedení a financování projektu 
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 víceleté projekty nových nebo stávajících doktorských programů nebo programů 

mobility, které probíhají v daných regionech 

 podpora není určena pro již stabilně zaměstnané výzkumníky v hostitelských 

institucích 

 nejsou omezení týkající se původu výzkumníka, výzkumné disciplíny či destinace 

 nejsou podporovány vědecké týmy, pouze individuální projekty 

 pro výzkumníky platí pravidla MSCA 

 výzkumníci jsou zapojováni minimálně na 3 měsíce 

 rozvoji kvalitních lidských zdrojů v regionech prostřednictvím vybudování nabídky 

mezinárodních možností 

 kvalitativní a kvantitativní dopad na podmínky zaměstnatelnosti podpořených 

výzkumníků 

 sjednocení cílů, evaluačních procesů a pracovních podmínek v této oblasti 

 

 

 

MSCA si klade tyto cíle: EUROPIAN RESEARCHERS´NIGHT (NIGHT)  

 

 posunout výzkumníky blíže k veřejnosti 

 zvýšit povědomí o výzkumných a inovačních aktivitách 

 poznat práci výzkumníků a pochopit dopad jejich práce na každodenní život 

 přesvědčit mladé lidi pro vědeckou karieru 

 

Typ akce: koordinační a podpůrná akce 

 

Pravidla účasti: EUROPIAN RESEARCHERS´NIGHT (NIGHT) 

 

 noc vědců každoročně poslední pátek v září – aktivity začínají v pátek odpoledne  

a trvají až do sobotního rána 

 jde o příležitost pro propagaci a představení výzkumné práce, zejména směrem  

k mladým lidem a jejich rodičům. 

 aktivity jsou zaměřeny na širokou veřejnost se speciálním zacílením na žáky  

a studenty 

 vzdělávání a zábava – malé experimenty, vědecké show, simulace, zajímavé 

debaty, hry, soutěže, kvízy atp. 

 aktivity jsou zajišťovány vždy výzkumníky, kteří jsou tak v přímém kontaktu 

s veřejností 

  příjemci jsou právnické subjekty z členských a asociovaných států 
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Jaká jsou pravidla pro zapojení se do programu?  

 

Účastníci mohou být jak z akademického, tak i z neakademického sektoru, přičemž 

příjemci mají plnou zodpovědnost za předkládaný projekt a jeho realizaci. V projektu smí 

být zapojen i partner, který ale není příjemcem grantu. K projektové žádosti přistupuje 

prostřednictvím Letter of commitment. Konsorciím je doporučeno uzavřít partnerskou 

(konsorciální) smlouvu (povinné pro EID). Pro různé typy výzkumníků existují různé 

akce.  

Co se formální úpravy týče, max. délka projektového návrhu je 30 stran (10 v IF) bez 

příloh (nadbytečné stránky nebudou brány v úvahu) a min. velikost písma je 11, velikost 

strany je A4, přičemž všechny okraje musí být široké nejméně 15 mm.   

 

Doplňkové dokumenty požadované výzvou 

 

Jako doplňkový dokument se přidává profil osoby nebo osob, které budou zodpovědné za 

přípravu projektu (CV v IF) a popis konkrétní infrastruktury – popis materiálního  

a přístrojového vybavení potřebného pro projekt. Stejně jako popis partnerských 

organizací, které nejsou uvedeny jako příjemci, ale které se budou nějak účastnit  

v projektu.  

 

Projektová přihláška se vyplňuje prostřednictvím Participant Portal Proposal Submission 

System (PPSS).  

 

Je nutné vyplnit 2 části:  

část A (obecné informace o účastnících, online formuláře) a část B (náplň projektu).  

 

Po podání projektové přihlášky následuje hodnocení návrhu projektu, které trvá max.  

5 měsíců. Po vyhlášení výsledků má pak řešitel max. 3 měsíce do začátku samotného 

projektu.  

 

Systém hodnocení  

 

V ITN, IF a RISE existují jednotlivé oborové panely dle zaměření projektu – chemie, 

humanitní vědy, ekonomické vědy, strojírenství, životní prostředí a geologické vědy, 

matematika, fyzika, vědy o životě, přičemž v ITN jsou oddělené multidisciplinární panely 

pro EID a EJD.V části IF jsou pak oddělené panely pro Career Restart Panel  

a Reintegration Panel. COFUND má dva zvláštní panely pro Doctoral programmes  

a Felloship programmes.  
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Procentuální a bodové hodnocení se pak skládá z následujících faktorů  

 

50 % Excelence (kvalita, inovativní aspekty, …) 

30 % Dopad (lepší výzkum, rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu, přenos výsledků 

výzkumu, …) 

20 % Implementace (kvalitní projektový záměr, organizační struktury v projektu, …) 

Evaluační skóre je udělováno pro jednotlivá kritéria a každé kriterium hodnoceno 0–5 

body. Aby byl projekt přijat, součet skóre musí projít sítem 70 %. 

 

Důležité odkazy:  

 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html  

http://www.h2020.cz/cs  

http://www.tc.cz/cs  

 

Kontakt: 

 

Mgr. Pavla Tresterová 

Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci 

pavla.tresterova@upol.cz  
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Sborník k příležitosti konference: 

Projektový management na vysokých školách 

II. konference v rámci projektu UNIVERSNET, 

reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0017 

 

BEST WESTERN HOTEL PRACHÁRNA OLOMOUC 

3. dubna 2014 

Elektronické vydání 

 

Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


