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„…a projekty pro 

všechny…!“ 



Co je projektové řízení 

  Projektové řízení je nezbytné pro kvalitní 
realizaci všech projektů, financovaných 
z jakýchkoli zdrojů. 

 Řízení projektů je přímo úměrné výši 
poskytnuté finanční podpory – čím vyšší 
finanční podpora, tím větší nároky na 
proces projektového řízení.  

 Jakmile začneme přemýšlet o zpracování 
jakéhokoli projektu, již v tuto chvíli je 
naprosto nezbytné uvažovat v systémech 
projektového řízení. 



Co je projekt 

 Projekt je úsilí vyvinuté pro dosažení 

stanoveného cíle prostřednictvím 

realizace předem stanovených kroků 

probíhajících ve stanoveném čase a 

s dodržením stanoveného rozpočtu. 





Řízení projektu 

 Řízení projektu je řídící proces, který 
zahrnuje plánování, organizování, vedení 
a kontrolování úloh a dostupných zdrojů k 
naplnění definovaných cílů jednotlivých 
projektů.  

 Projektové řízení je pak soubor znalostí, 
metod a technik a nástrojů zaměřených 
na řízení projektu nebo skupiny projektů. 



Řízení projektu 

 Plánovat 

 Plánování projektu  

 Ve chvíli, kdy je podepsána smlouva, začínáme se řídit 
metodami projektového řízení.  

 Musíme naplnit všechny kroky, ke kterým jsme se 
zavázali v projektu a v projektové smlouvě. 

 Je několik základních otázek při plánování jednotlivých 
činností projektu, dobré plánování projektu nám 
pomůže projekt kvalitně realizovat: 
 Co 

 Proč 

 Kdo 

 Jak 

 Kdy  



Řízení projektu 
 Organizovat 
 Plán realizace projektu je zapotřebí následně  

převést na fungující postup, který určí:  

 dílčí etapy 

 jednotlivé pracovní kroky 

 jejich pořadí 

 a tyto kroky se přidělí členům pracovní skupiny 

 1.3. Řídit realizaci 

 vést k dosahování výsledků 

 porovnávat výsledky s plánem 

 zasahovat tam, kde jsou význačné rozdíly. 

Plánování je popis toho, co chceme, aby se stalo, 
ne toho, co se stane. 



Výchozí podmínky řízení 

projektu 
 klíčové úkoly a cíle 

 potřebné znalosti a dovednosti pracovníků 

 priority (úkolů, zdrojů, atd.) 

 základní termíny 

 rozpočet 

 informační a komunikační požadavky 
 struktura a termíny předkládání průběžných 

zpráv 

 předpokládané důsledky a problémy realizace 



Klíčové úkoly a cíle 
 Všichni znají všechny klíčové úkoly a cíle 

daného projektu.  

 Všichni mají klíčové aktivity projektu 
k dispozici a mají možnost se na 
pravidelných setkáních týmu seznamovat 
s výstupy jiných klíčových aktivit.  

 Klíčové aktivity jsou hlavní náplní projektu.  

Klíčové aktivity jsou prostředkem 
k dosažení cíle projektu. 



Potřebné znalosti a dovednosti 

pracovníků 

 Znalosti a dovednosti pracovníků – členů 
týmu projektu – musí být jasné již při 
zpracování projektu.  

Musíme vědět, jaké odbornosti jednotliví 
členové jsou.  

 Rizikem může být převis projektů nad 
odborníky. 



Priority 
 

 Prioritami ve smyslu řízení projektu je stanovený 
časový harmonogram a klíčové aktivity projektu.  

 Příklad: Informační strategii – propagaci 
projektu, tisk propagačních materiálů, tiskové 
besedy apod., musíme naplánovat na úvod 
projektu. Bez dostatečné propagace se může 
stát, že nebudeme schopni zajistit plánovaný 
počet cílové skupiny. Projekt – byť sebelepší a 
sebepotřebnější – nebude realizován v plné 
kvalitě a nesplní tzv. indikátory. 

 



Základní termíny 

 

 Základní termíny jsou termíny 

v harmonogramu projektu.  

 Tento se musí dodržovat, odchýlení od 

harmonogramu musí být oznámeno 

poskytovateli. 

 V některých případech se jedná o 

závažnou změnu projektu.  



Rozpočet 
 

 Rozpočet je základem pro kvalitní realizaci 
projektu a řízení finančních toků projektu je 
jednou z nejnáročnějších rolí v řízení.  

 Kvalitní finanční manažer je doslova 
k nezaplacení. 

 Projekty podporované EU mají tolik specifik 
kladených na účetnictví, že jen zkušený účetní 
zvládne všechny požadované úkoly. 

 Rozpočet nesmí být předimenzovaný ani 
poddimenzovaný – kvalitně navržený rozpočet 
je předpokladem pro kvalitní realizaci projektu. 



Informační a komunikační 

požadavky 
 

 Jaké informace jsou důležité pro 
realizaci projektu?  

 Jak budeme komunikovat s cílovými 
skupinami?  

 Jak budeme komunikovat s médii?  

 Jak budeme komunikovat 
s poskytovatelem? Všechny tyto otázky 
je třeba si při řízení projektu zodpovědět 
s plnou důležitostí. 



 
Struktura a termíny předkládání 
průběžných zpráv 

 

Příručky pro příjemce 

Čím více chyb v průběžných 
zprávách – často jen díky malým 
zkušenostem nebo 
nedostatečnému prostudování 
příručky pro příjemce – uděláme, 
tím se prodlužuje lhůta zaslání další 
části finančních prostředků. 



 

Problémy realizace 

 
 Problémy při realizaci jsou běžné.  

 Problémy se dají předem eliminovat při zpracování 
projektu ošetřením rizik – tedy kvalitně provedenou 
analýzou. 

 Např. je – li zřejmé, že je hodně projektů 
zaměřených na vzdělávání stejné cílové skupiny, 
můžeme se začít potýkat s nedostatkem účastníků 
projektu.  

 Toto riziko se dá ošetřit zaměřením se na aktivity, 
které doposud realizovány nebyly, což 
předpokládá znalost trhu, tedy znalost doposud 
realizovaných projektů. 



 

Systém řízení 

 

 plánování 

 sledování výsledků 

 řízení změny 

 řešení problémů 

 sledování realizace projektu 

 zprávy 



 

Systém řízení 

 

 Plánování 

 V rámci řízení projektu je rovněž 

nezbytné nadále plánovat a to 

s ohledem na časový harmonogram 

projektu. 

 Je nezbytné plánovat s dostatečným 

předstihem jednotlivé činnosti v rámci 

aktivit.  



 

Systém řízení 

 
 Sledování výsledků 
 Pro řízení projektu je sledování výsledků jednou 

z nejdůležitějších aktivit. Sledování výsledků 
probíhá jak tzv. monitoringem, tak sledováním 
čerpání rozpočtu, což často bývá jeden 
z nejčastějších problémů při řízení projektů. 

 Výsledky se sledují průběžně, převážně kontrolou 
realizace jednotlivých aktivit. Nesmí se 
zapomínat na uchovávání monitoringu – 
veškerá dokumentace slouží k vyhodnocení 
úspěšnosti aktivit. 



 

Systém řízení 

 
 Řízení změny 
 V rámci realizace projektu může dojít – díky 

vývoji – ke změnám. A to jak v rámci realizace 
aktivit, tak z hlediska časového – změna 
harmonogramu, tak ve vztahu k rozpočtu – 
rozpočtové změny. 

 Každá ze změn podléhá komunikaci 
s poskytovatelem – hovoříme o projektech 
financovaných prostřednictvím grantového 
schématu. 

 V případě interního projektu musí změny 
schvalovat řídící orgán. 

 V případě externího projektu musí změny 
schvalovat či být s nimi seznámen poskytovatel.  



Struktura školení 

Etiketa 

- Co je společnost 

- Základní pravidla chování 

- Modelové situace 

 



 

Řešení problémů 

 
 V řízení projektu dochází k častým problémům. 

Nejčastějšími problémy jsou: 

 Odchod členů týmu 
 Mateřská 
 Důchod 

 Stěhování 

 

 Těžce nahraditelní účetní a zkušení projektoví 
manažeři, nutno ošetřit rizika předem. 
 



 

Řešení problémů 

 
 Přečerpání/nedočerpání rozpočtu 

 Přestože jsou v rozpočtu uvedeny jednotky, 
často se stane, že projekt není čerpán průběžně. 
To může vést k nedočerpání rozpočtu a vracení 
finančních prostředků poskytovateli.  

 Na druhou stranu při nehlídání čerpání – což je 
varianta velmi hypotetická, neboť se 
zpracovávají průběžné tříměsíční/šestiměsíční 
zprávy – může dojít k přečerpání rozpočtu. Jak 
v takovémto případě postupovat opět řeší 
Příručka pro příjemce. 



 

Řešení problémů 

 
 Nenaplnění aktivit 

 Mnohem závažnějším problémem je 
nenaplnění aktivit projektu.  

 Z hlediska poskytovatele je to závažným 
porušením smlouvy a krátí se rozpočet 
projektu.  

 Při závažném nenaplnění aktivit – např. 
projekt, zaměřený primárně na 
vzdělávání a neproběhlo-li vzdělávání, 
je možné ukončení smlouvy a vrácení 
všech vynaložených finančních 
prostředků. 



 

Řešení problémů 

 
 Malá účast cílové skupiny či změna cílové 

skupiny 

 Při nedostatečné přípravě projektu, 
nedostatečně provedené analýze, může nastat 
situace, že nebudou naplněny tzv. indikátory 
počtu účastníků cílové skupiny. Tato situace 
může nastat buď proto, že projekt byl ve vztahu 
k cílové skupině předimenzován nebo ze strany 
cílové skupiny není zájem.  

 Dalším problémem může být změna cílové 
skupiny – projekt je zaměřen na jednu cílovou 
skupinu, v průběhu jeho realizace se prokáže 
podstatnost projektu pro jinou cílovou skupinu. 
V takovémto případě je nezbytná komunikace 
s poskytovatelem, neboť projekty jsou zaměřeny 
na dané cílové skupiny podle zaměření 
grantových schémat, výzev. 



 

Sledování realizace projektu 
 V rámci  každého projektu jsou stanoveny jednotlivé úkoly  a 

cíle, jednotlivé aktivity včetně harmonogramu jejich 
realizace a jednotkové ceny a ceny za jednotku /osoboden, 
ks, měsíc, den…/ v rámci rozpočtu. 

 Při realizaci projektu se tedy musíme ptát: 

 Naplňujeme stanovené cíle projektu? 

 Plníme harmonogram projektu? 

 Jsou jednotlivé jednotky čerpány dle předpokladu a 
schváleného rozpočtu? 

 Je zapotřebí udělat změny v harmonogramu či 
rozpočtu? 

 Jsou jednotlivé aktivity naplňovány dle smlouvy? 

 

 Kontrola – vedoucí projektu, finanční manažer, účetní 



 

Sledování realizace projektu 

 V rámci realizace projektu se vyžadují často tzv. průběžné 
monitorovací zprávy a to většinou po tříměsíční či půlroční 
realizaci projektu. Na přípravu takovéto zprávy má realizátor 
30 dní. Monitorovací zprávy mají svou jasnou strukturu a 
jejich vyplnění je součástí příručky pro příjemce projektu, 
podle které se musí všichni realizátoři projektů řídit. 

 V případě dalších projektů podpořených městy, krajem či 
obcemi, se podávají závěrečné zprávy.  

 Vždy je zapotřebí sledovat podmínky zadavatele, neboť ty 
se mohou regionálně velmi lišit. I jeden vyhlašovatel má 
v různých oblastech různé podmínky. Není tedy možné 
předpokládat stejné podmínky u všech projektů. 

 Zprávy jsou nesmírně důležité – je to zhodnocení toho, jak 
náš projekt splnil svůj účel. Zda jsme naplnili námi stanovené 
cíle, dodrželi či překročili nebo nevyčerpali zdroje pro 
projekt. Zda jsme splnili stanovené indikátory výstupů – tedy 
zda naším projektem prošly ty cílové skupiny, které jsme 
stanovili, zda jsme uskutečnili aktivity projektu dle návrhu a 
podle smlouvy. 



 

 
Struktura a termíny 

předkládání průběžných zpráv 

 
 Struktura a termíny předkládání průběžných 

zpráv nesmíme podceňovat.  

 Čím více chyb v průběžných zprávách – často 

jen díky malým zkušenostem nebo 
nedostatečnému prostudování příručky pro 

příjemce – uděláme, tím se prodlužuje lhůta 

zaslání další části finančních prostředků. 



Problémy realizace 

 
 

 Problémy při realizaci jsou běžné.  

 Problémy se dají předem eliminovat při 
zpracování projektu ošetřením rizik – tedy 
kvalitně provedenou analýzou.  

 Např. je – li zřejmé, že je hodně projektů 
zaměřených na vzdělávání stejné cílové skupiny, 
můžeme se začít potýkat s nedostatkem 
účastníků projektu.  

 Toto riziko se dá ošetřit zaměřením se na aktivity, 
které doposud realizovány nebyly, což 
předpokládá znalost trhu, tedy znalost doposud 
realizovaných projektů. 



Problémy realizace 

 
 

 Rizika jsou pro realizaci projektu ohrožením, je 
tedy – již při přípravě projektu – s riziky počítat a 
při realizaci zhodnotit, jak jsme se 
s předpokládanými riziky dokázali vyrovnat. 

 Rizika v řízení projektu 

 Projekt je jedinečný  a jeho cílem je dosáhnout 
změny, což s sebou přináší rizika, která můžeme 
ošetřit: 

 neuvědoměle tím, že přidáme x% na 
nepředvídané skutečnosti 

 důsledně provedenou analýzou. Jejím 
výsledkem je rozhodnutí, zda-li můžeme rizika 
ignorovat, nebo vyčleníme další  zdroje 
k přípravě řešení nepředvídaných události. 



Problémy realizace 

  

 Kategorizace rizik 

 přírodní nebezpečí - škody způsobené přírodními 
katastrofami jsou riziky staveb a technických projektů, 
je s nimi uvažováno v technických specifikacích. 

 ztráta osobností projektového týmu - některé projekty 
závisí na klíčových osobách.  Protože je dobře známe, 
může připravit plán zastoupení. 

 spoléhání na „dobré jméno“ - projekty často spoléhají 
„dobré jméno“ realizátora projektu. 

 vnitřní ”politické” změny - přestože  změny mohou 
v průběhu projektu nastat, je velice složité připravit 
předem plán jejich ošetření. 

 změny vnějších podmínek nebo změny na trhu - 
mohou podstatně změnit průběh projektu. 

 Zaměříme se především na ta rizika, která bývají 
v rámci realizace projektů nejčastější. 



Problémy realizace 

  

 Ztráta osobností projektového týmu 

 Jak již bylo uvedeno, nejčastějším rizikem je odchod 
členů týmu. Tato skutečnost může nastat jednak 
přirozeně – odchod na rodičovskou dovolenou, 
odchod do důchodu, jednak uměle – výpověď ať už 
ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance. 

 Přirozený odchod členů týmu se dá předpokládat – 
věkové složení týmu. Umělý odchod se ve většině 
případů nedá předpokládat. 

 Je tedy naprosto nezbytné mít k dispozici náhradu za 
odcházející členy týmu. Toto ošetření rizika může 
vypadat velmi jednoduše. V konečném důsledku 
však bývá velmi těžké především pro neziskové 
organizace zajistit kvalitní náhradu za odcházející 
člena týmu.  

 Největším rizikem je odchod účetního v období 
realizace projektu.  



Problémy realizace 

  
 Změny vnějších podmínek 

 Změny vnějších podmínek nastávají nejčastěji se 
změnou daňových či účetních zákonů či 
politických změn. V prvním případě se mohou 
zásadně změnit náklady projektu – zdražování, 
změna DPH apod. Ve druhém případě mohou 
být změněny podmínky realizace projektů – 
nové příručky pro příjemce apod. 



Problémy realizace 

  

 Ošetření rizik 

 Je potřebné připravit plán nepředvídaných událostí? 
Existují čtyři možné způsoby ošetření rizik. 

 Vyhýbání se 

 Může být možné, že úkoly, které generují riziko, lze 
vyloučit z projektu. Alternativou je méně riskantní 
způsob řešení úkolu.  

 Kontrola 

 Pokud nelze úkol vyloučit, je možné zavést důslednou 
kontrolu průběhu kritického kroku. 

 Převedení nebo pojištění 

 Někdy je možné přenést riziko na třetí stranu formou 
subkontraktu na daný úkol, nebo pojištěním.  Obě 
metody vyžadují další finanční zdroje, které je třeba 
započítat do nákladů projektu.  



TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE  



Týmová práce v projektech  

 Projekt je realizován týmem projektu, neboli 
projektovým týmem.  

 Projektový tým bývá obvykle tvořen z vedoucího 
projektu, který je zodpovědný za celý projekt, jeho 
řízení, realizaci jak věcné tak finanční části, dále 
z manažerů projektu, zodpovědných za jednotlivé 
oblasti projektu, účetní, asistentů apod.   

 Tým projektu je závislý na velikosti realizovaného 
projektu. 



Znalosti a dovednosti pracovníků 

 

 Znalosti a dovednosti pracovníků – členů 

týmu projektu – musí být jasné již při 

zpracování projektu.  

Musíme vědět, jaké odbornosti jednotliví 

členové jsou.  

 Rizikem může být převis projektů nad 

odborníky 



Co je třeba vzít v úvahu při 

týmové spolupráci 
 vedení týmu 

 organizování 

 řešení konfliktních 

situací 

 organizační struktura 

 potenciál týmu 

 výkonnost 

 sdílení vizí 

 taktická doporučení 

 postupy 

 koordinace 



Vedoucí projektu  
 Úkolem vedoucího projektu je udělat 

všechno, co je potřeba, aby byl projekt 
úspěšný. 

Vedoucí projektu je zodpovědný za: 

motivování spolupracovníků 

 řízení týmu  

 komunikaci s řídícím výborem 

 vyhledání a spolupráci s partnery projektu 

 řízení projektu 

 řešení krizí vzniklých v průběhu realizace 
projektu 



Manažer projektu 
zodpovídá za: 

 řízení realizace implementačních plánů (čas, 
zdroje,  náklady, zodpovědnosti) 

 identifikaci odchylek od plánů, včetně návrhu a 
realizaci nápravných opatřeni 

 poskytování informací o průběhu 

 formulování a předkládání požadavků, které jsou 
nad rámec jeho pravomocí 

 předvídání vzniku problémů a hledání vhodných 
způsobů jejich řešení 

 vyřizování pracovních nároků a pracovních 
problémů členů týmu 

 vytváření potřebných pracovních kontaktů na 
všech úrovních řízení 



Role realizačního týmu 

 
 Od členů realizačního týmu se očekává, že pro 

práci na projektu budou mít vyhrazeny dostatečný 
čas. Je lepší mít v týmu méně zkušené pracovníky, 
kteří mohou práci věnovat dostatek času, než 
přetížené odborníky. 

 Realizační tým je dočasná organizační struktura s 
vyhraněnou problémovou orientací, s cílem 
zvládnutí úloh spojených s realizací projektu.  

 Je důležité, aby členové týmu: 

 jednoznačně chápali a interpretovali požadované 
projektové cíle 

 měli možnost tvůrčím způsobem řešit dílčí 
problémy 

 cítili spoluzodpovědnost za dosahované výsledky. 

 Při formování týmu je nutné nejdříve identifikovat 
potřebné znalosti a dovednosti a teprve potom 
hledat pracovníky, kteří tyto požadavky splňují.  



Práce v týmu 
 V rámci realizace projektů se často jedná o tzv. dočasné týmy, tedy 

týmy  sestavené pouze pro potřeby projektu. 
 Práce v dočasném týmu přináší členům nejistoty v jejich postavení. Jaké 

si kladou nejčastěji otázky, na které by měl manažer projektu 
odpovědět? 

 Co je cílem projektu? 
 Pro koho budu pracovat? 
 Jak budou rozčleněny jednotlivé úkoly? 
 Jaká bude moje role? 
 Jaké budu mít pravomoci a zodpovědnosti? 
 Kdo bude mým nadřízeným? 
 Bude to mít pro mě pozitivní přínos? 

 Bude to souběžný pracovní poměr? 
 Kdo bude rozdělovat úkoly? 
 Jak dlouho projekt potrvá? 
 Jak budou rozděleny pravomoci a zodpovědnosti? 
 S kým budu spolupracovat? 
 Co bude s mým původním místem? 
 Kde je a jak vypadá moje pracoviště? 



Typy manažerů 
•Typy manažerů: 

• typ • přednosti • možné nedostatky 

Odborník chce uplatnit své odborné 

znalosti a dovednosti v 

problematice 

• nemá nejlepší 

manažerské 

dovednosti 

• manažer dokáže organizovat, 

plánovat, koordinovat, 

kontrolovat, 

komunikovat 

• neoplývá 

špičkovými 

technickými 

znalostmi 

• neurčitý je momentálně k dispozici 

• tahouni mají dobrou pověst 

zvládnutím řady úkolů 

• jsou přetíženi 



Plánování realizace projektu 

Ganttovy diagramy  

Diagram ukazuje: 

 hlavní činnosti nebo fáze projektu 

 hierarchii činností projektu 

 jak činnosti následují za sebou 

 trvání každé činnosti 

 předpokládaný konec každé činnosti 

 trvání celého projektu 

 předpokládaný konec celého projektu 



Chceme si pořídit psa…a 

nebude bydlet pod 

mostem… 



Plánování projektu 



Rozpočet 

 

 Slouží k řízení projektu z pohledu financí 

 Umožňuje realizaci naplánovaných 

aktivit 

 Musí být dostatečně podrobný  a reálný 



Analýza rizik  

 Je proces, v němž rizika identifikujeme a 

kvantifikujeme v termínech důsledků 

a pravděpodobnosti.   

 Je úkolem manažerského rozhodnutí určit, 

jaké činnosti budou vykonány v důsledky 

analýzy.  



Kroky analýzy rizik 
 Identifikace každého jednotlivého rizika. 

Co se může nepodařit?  

 Vyhodnocení důsledků (krutosti) 
každého rizika. Jinými slovy, co by to 
způsobilo, kdyby je riziko naplnilo? 
Obyčejně se vyjadřuje ve finančních 
jednotkách. 

 Odhad stupně pravděpodobnosti 
výskytu rizika. 

 Vyhodnocení pravděpodobnosti rizik, 
která mohou nastat jako důsledek 
výskytu primárního rizika.  

 



Rizika v řízení projektu  
Projekt je jedinečný  a jeho cílem je dosáhnout 

změny, což s sebou přináší rizika, která můžeme 

ošetřit: 

 neuvědoměle tím, že přidáme x% na 

nepředvídané skutečnosti 

 důsledně provedenou analýzou. Jejím výsledkem 

je rozhodnutí, zda-li můžeme rizika ignorovat, nebo 

vyčleníme další  zdroje k přípravě řešení 

nepředvídaných události. 



Rizika v řízení projektu 
 ztráta osobností projektového týmu - některé 

projekty závisí na klíčových osobách.  Protože je 
dobře známe, může připravit plán zastoupení. 

 problémy s pracovníky - mnoho projektů závisí 
na dobrých vztazích vedení a pracovní síly. 
Finanční dopady požadavků pracujících lze 
vyhodnotit a zahrnout do rozpočtu projektu.   

 Finanční problémy – nedostatek financí na 
začátku projektu, jednozdrojové financování 
projektů, časové rozlišení v příjmech a výdajích 

 vnitřní ”politické” změny - přestože  změny 
mohou v průběhu projektu nastat, je velice 
složité připravit předem plán jejich ošetření. 

 změny vnějších podmínek nebo okolní změny - 
mohou podstatně změnit průběh projektu. 



Zásady úspěšného řízení 
projektu  
 Klást si správné otázky 

 Jakých cílů má být dosaženo? 

 Proč je třeba tohoto cíle dosáhnout? 

 Je tento cíl reálný? 

 Co by jednotliví pracovníci měli dělat? 

 Jsou moje instrukce jasné? 

 Je tento postup efektivní? 

 Kdy by měl být úkol ukončen a proč? 

 Jaká je moje úloha? 
 



Zásady úspěšného řízení 

projektu 
 Kdo má pravomoc vybírat pracovníky 

týmu? 

 Kdo rozhoduje o finančních prostředcích? 

Mám dostatečnou personální a finanční 
pravomoc vzhledem ke své roli v týmu? 

 Je finanční rozpočet a časový plán 
dostatečný? 

Co je v dané chvíli důležitější, peníze nebo 
čas? 

 



Zásady úspěšného řízení 

projektu 

 Nikdy nic jenom předpokládat, vše si 

dodatečně ověřit. 

 Mít neustále na mysli účel projektu. 

 Neustále informovat ty, jichž se projekt 

týká. 

 Schvalovat jednotlivé fáze projektu. 

 



Hodnocení projektů, 

monitoring 

 Vnitřní vyhodnocování projektů 

 Udělali jsme vše, co jsme měli? 

 Dodrželi jsme časový harmonogram? 

 Dodrželi jsme rozpočet? 

 Jak probíhaly jednotlivé aktivity? 

 Jaké máme hmatatelné výstupy? 

 Čím můžeme výstupy prezentovat? 



Hodnocení projektů, 

monitoring 

 

 Externí hodnocení projektů 

 Vyhodnocování jednotlivých aktivit s lidmi 

„zvenčí“ 

 Zaplatit externího hodnotitele ??? 

 Nechat zpracovat zprávu z konání každé 

aktivity, doložit dokumenty 

 Pravidelné schůzky s externími hodnotiteli 



Krátké shrnutí  

 
 Analýza 

 Jak se daří zapojit cílovou skupinu, jaké další 

zdroje, informace potřebujeme, jaké další 

organizace dělají totéž, co my 

 Bombardování donátora 

 Komunikace s donátorem, raději dříve, než pozdě. 

Předcházení chyb.  

 Cílové skupiny 

 Je cílová skupina ochotná se projektu účastnit? 

Jakým způsobem ji oslovujeme. Nesmí se lišit od CS 
uvedené v projektu.  

 

 



Krátké shrnutí  

 
 Dopady 

 Jaké jsou dopady realizace projektu. Naplňujeme 

všechny indikátory, které jsme si zvolili? Jak se 

změnila situace cílové skupiny? 

 Ekonomika 

 Dostatek vlastních zdrojů – finanční prostředky od 

donátora chodí se zpožděním, musíme mít vlastní 

zdroje pro předfinancování projektů.  

 Fundraising 

 Už při přípravě projektu přemýšlet, odkud získám 
další zdroje financování pro projekt, koho oslovím, 

kdo bude naším partnerem. 

 

 



Krátké shrnutí  

 
 Harmonogram  

 Zpracujte Ganttův diagram – posloupnost činností 

vašeho projektu. 

 Chleba 

 Koho chleba… Donátor má takřka vždy pravdu, 
v oprávněných případech se ale nebojte ozvat. 

 Jednání 

 Prezentujte váš projekt. Učte se dobré komunikaci. 

Nenechte se manipulovat. 

 Klamání 

 Nikdy nelžete. Raději přiznejte, že jste udělali 

chybu, vše se dá napravit.  

 

 



Krátké shrnutí  

 
 Kvalita 

 Snažte se být profesionální. I letáky a tištěné 

materiály či internet vypovídá o vaší kvalitě.  

 Lidé 

 S jakými lidmi v organizaci při realizaci projektu 
spolupracujeme. Jací jsou lidé, kteří nám 

prostředky pro realizaci projektu poskytli. Jak se 

nám daří zapojovat další osoby do projektu.  

 Marketing 

 Realizujte jednotlivé kroky marketingu pro 
propagaci vašeho projektu. Projekt, o kterém se 

neví, je „mrtvý“ projekt.  

 

 



Krátké shrnutí  

 
 Příručky 

 Studujte příručky – pro žadatele, pro příjemce. 

Sledujte aktualizace. Je to základ dobře 

realizovaného projektu. 

 Rozpočet 

 Pokud není součástí tabulek od donátora čerpání 

projektu, vytvořte si ji sami, usnadní vám to život při 

přípravě zpráv. Sledujte průběžné čerpání 

rozpočtu. Včas realizujte změny. Je-li to nezbytné, 

komunikujte s donátorem o změně rozpočtu. 

 

 



Krátké shrnutí  

 
 Smlouvy 

 Smlouva je další naprosto nezbytná součást 

úspěšné realizace. Co jste podepsali, to platí. 

Přečtěte si smlouvu. Dejte ji přečíst všem, kdož se 

na projektu podílí. Zvýrazněte důležité milníky 

smlouvy.  

 Termíny 

 Sledujte termíny předkládání průběžných zpráv a 

závěrečné zprávy. Sledujte vnitřní nastavené 

termíny.  

 

 



Krátké shrnutí  

 
 Vyhodnocení 

 Každou aktivitu, kterou jste realizovali, vyhodnoťte. 

Vyhodnoťte rovněž celou realizaci projektu (co se 

povedlo, co se nepovedlo, co byste příště udělali 

jinak). 

 Závěrečná zpráva 

 Zpracujte ji v co nejvyšší kvalitě. I donátor má 

paměť a archív. Při další žádosti je často k realizaci 

projektu přihlíženo.  

 



Závěr  

 

 Žádná chyba není tak velká, aby se 

nedala vyřešit – včas 

Nikdo vám „hlavu neutrhne“ za chybu 

 Příprava projektu je 1/50 z celé realizace 

projektu 

 Zkušené pracovníky na projektu je nutno 

udržet 

 





Děkuji za 

pozornost 
Dana Diváková 
731 462 017 
Dana.divakova@ikor.cz 
www.ikor.cz 
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