„Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu“
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příloha č. 16
Popis klíčové aktivity 3

Název KA3: Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení
vzájemné spolupráce mezi ZF MENDELU a partnery
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Aktivita úzce navazuje na doplňkovou aktivitu OPVK, 2.4 „Podpora vzdělávacích a školicích
aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi,
výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem“. Cílem je
realizovat aktivity, které umožní akademickým a VaV pracovníkům zvýšit své znalosti a
kompetence v oblasti vzájemné spolupráce, přenosu znalostí a informací apod.
Aktivitu můžeme rozdělit na 3 základní části:
1. Oblast projektového managementu (manažerských dovedností),
2. Oblast prezentačních dovedností,
3. Oblast odborných jazykových kompetencí.
Ad 1.
Vzdělávání bude probíhat formou jednodenních seminářů maximálně pro skupiny po 10
účastnících. Náklady na jednotlivé semináře byly konzultovány se společnostmi nabízejícími
daný typ služeb. Semináře se uskuteční v sídle žadatele.
Vedení porad – semináře zaměřené na kvalitní přípravu a realizaci pracovní porady.
Důležitá manažerská dovednost, která je nutná k navázání a udržení spolupráce s partnery.
Předpokládaný počet osob 20. Počet seminářů dle cílové skupiny = 2. Seminář se uskuteční
pouze jednou za celou dobu trvání projektu. Náklady na jeden seminář = 34 000 Kč. 2 x 34
000 = 68 000 Kč.
Interní komunikace – semináře zaměřené na předání ucelených a praktických informací o
krizové komunikaci a vyzkoušení nabytých znalostí na interaktivních případech.
Předpokládaný počet osob 20. Počet seminářů dle cílové skupiny = 2. Seminář se uskuteční
pouze jednou za celou dobu trvání projektu. Náklady na jeden seminář = 30 000 Kč. 2 x 30
000 = 60 000 Kč.
Projektový management – jak vyhledat grantové příležitosti, podat návrh a úspěšně vyřešit
a obhájit projekt. Předpokládaný počet osob 40. Počet seminářů dle cílové skupiny = 4
dvoudenní semináře. Semináře se uskuteční pouze jednou za celou dobu trvání projektu.
Náklady na jeden seminář = 2x28 000 Kč. 4 x 56 000 = 224 000 Kč.
Profesní koučink - kurz koučování v řízení pro vedoucí pracovníky univerzit a firem - 2 dny,
ve 3 bězích Dojde tedy k přenosu metod (koučování) užívaných v komerční sféře do oblasti
terciárního vzdělávání, vědy a výzkumu. 3 dvoudenní semináře. Náklady na jeden seminář =
3x 25 000 Kč x 3 = 225 000 Kč.
Ad 2.
Vzdělávání bude probíhat formou jednodenních nebo dvoudenních seminářů maximálně pro
skupiny po 10 účastnících. Náklady na jednotlivé semináře byly konzultovány se
společnostmi nabízejícími daný typ služeb. Semináře se uskuteční v sídle žadatele.
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Komunikační dovednosti 1 a 2 – cílem bude zlepšit a procvičit profesionální přístup v
komunikaci a aplikovat nově nabyté poznatky v praxi. Předpokládaný počet osob 40. Počet
seminářů dle cílové skupiny = čtyři dvoudenní semináře. Semináře se uskuteční pouze
jednou za celou dobu trvání projektu. Náklady na jeden seminář = 2x24 000 Kč. 4 x 48 000 =
192 000 Kč.
Základy tvorby vědeckých prací – jak vyhledat zdroje, vytvořit výstup (článek, patent, dílo),
kde jej uplatnit. Předpokládaný počet osob 40. Počet seminářů dle cílové skupiny = čtyři
dvoudenní semináře. Semináře se uskuteční pouze jednou za celou dobu trvání projektu.
Náklady na jeden seminář = 2x26 000 Kč. 4 x 52 000 = 208 000 Kč.
Grafické editory – jak vytvořit poster, prezentaci, dílo pomocí grafických editorů (PPT,
Photoshop apod.). Předpokládaný počet osob 20. Počet seminářů dle cílové skupiny = 2.
Seminář se uskuteční pouze jednou za celou dobu trvání projektu. Náklady na jeden seminář
= 24 000 Kč. 2 x 24 000 = 48 000 Kč.
Typografická úprava textu - Předpokládaný počet osob 40. Počet seminářů dle cílové
skupiny = 4. Seminář bude půldenní a uskuteční se pouze jednou za celou dobu trvání
projektu. Náklady na jeden seminář = 14 000 Kč. 4 x 14 000 = 56 000 Kč.
Prezentační dovednosti (se zaměřením i na prezentaci v angličtině) – efektivní prezentace
na vysoké úrovni. Předpokládaný počet osob 40. Počet seminářů dle cílové skupiny = 4
dvoudenní semináře. Semináře se uskuteční pouze jednou za celou dobu trvání projektu.
Náklady na jeden seminář = 2x29 000 Kč. 4 x 58 000 = 232 000 Kč.
Ochrana duševního vlastnictví – ochranné známky, zkušenosti jak postupovat v praxi při
komerčním řešení spolupráce s praxí., evropská legislativa apod. 2 jednodenní semináře po
40 000 Kč. Tj. celkem 80 000 Kč.
Biometrické analýzy – postupy při hodnocení dat v rámci kolaborativní spolupráce mezi VŠ
a firemními partnery – dvoudenní kurz – program STATISTICA – ovládání, statistické
metody a jejich aplikace v praxi. Kurz pro. Předpokládaný počet osob 25. Cena za jednoho
účastníka = 6520 Kč. 25 x 6520 = 163 000 Kč.
Základní kurz statistiky II – dvoudenní kurz – program STATISTICA – obecné lineární
modely, nelineární modelování, praktické příklady. Předpokládaný počet osob 25. Cena za
jednoho účastníka = 7 332 Kč. 25 x 7 332 = 183 300 Kč
Vícerozměrné statistické metody – dvoudenní kurz – poskytne přehled o metodách
využívaných při explorativní analýze dat. Předpokládaný počet osob 25. Cena za jednoho
účastníka = 7 332 Kč. 25 x 7 332 = 183 300 Kč
Analýza rozptylu – jednodenní kurz – modely analýzy rozptylu. Předpokládaný počet osob
25. Cena za jednoho účastníka = 4 212 Kč. 25 x 4 212 = 105 300 Kč
Modelovací program AGROTEKIS – 1 půldenní kurz – Předpokládaný počet osob 20.
Cena za kurz = 25 000 Kč
Ad 3.
Jazykové vzdělávání bude probíhat formou kurzů angličtiny. Předpoklad minimálně u úrovní
D a E jsou intenzivní blokové týdny. Kalkulace ceny byla utvořena formou nabídky od
potenciálních dodavatelů. Předpokladem je rozdělení účastníků do skupin po 10 – 25
účastnících.
Úroveň A – Obecná angličtina (základ pro všechny, předpoklad základních znalostí).
Předpokládaný počet osob 30 (tj. 2 skupiny). Kurz bude probíhat 2 x 2 hod. týdně v roce
2013 (celkem 32 týdnů) – výdaje: 4 x 32 = 128 hodin za rok 2014 = 128 x 444 Kč = 56 832 x
2 skupiny = 113 664 Kč.
Úroveň B – Obecná angličtina – pokročilí (pokračování A). Předpokládaný počet osob 30.
Kurz bude probíhat 2 x 2 hod. týdně v roce 2013 pro A, rovněž B 2 x 2 hod. týdně/rok 2014
B: (celkem 32 týdnů) – výdaje: 4 x 32 = 128 hodin za rok 2012 = 128 x 444 Kč = 56 832 x 1
skupina po 15 účastnících = 56 832 Kč.
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A: (celkem 32 týdnů) – výdaje: 4 x 32 = 128 hodin za rok 2013 = 128 x 444 Kč = 56 832 x 1
skupina po 20 účastnících = 56 832 Kč.
Úroveň C – Obecná angličtina – příprava a certifikát FCE/CAE (pokračování B).
Předpokládaný počet osob 20. Kurz bude probíhat 2 x 2 hod. týdně/rok 2013/2014 – (celkem
2x32 týdnů) – výdaje: 4 x 32 x 2 = 256 hodin za rok 2013 a 2014 = 256 x 444 Kč = 113 664 x
2 skupiny po 10 účastnících = 227 328 Kč.
Úroveň D – Odborná angličtina – předpokladem je dosažení nebo studium úrovně B
(tématika zemědělství, zahradnictví, věda a výzkum). Předpokládaný počet osob 40. Kurz
bude probíhat 2 x 2 hod. týdně/rok 2013/2014 – (celkem 2x32 týdnů) – výdaje: 4 x 32 x 2 =
256 hodin za rok 2013 a 2014 = 256 x 480 Kč = 122 880 x 2 skupiny = 245 760 Kč.
Úroveň E – Anglická konverzace (pro úrovně B, C, D, skupina do 10 lidí). Předpokládaný
počet osob 30. Kurz bude probíhat 2 x týdenní blok/rok 2013/2014
B: (2 týdny) – výdaje: 10 dnů x 6 hod x 2 = 120 hodin za rok 2013 a 2014 = 120 x 504 Kč =
64 800 Kč.
C, D: (celkem 2 skupiny x 2 týdny) – výdaje: 20 dnů x 6 hod x 2 = 240 hodin za rok 2013 a
2014 = 240 x 504 Kč = 120 960 Kč.
Všechny činnosti v rámci této aktivity budou zajišťovány dodavatelsky prostřednictvím
společnosti, která bude vybrána ve výběrovém řízení a subdodavatelsky (VUT v Brně –
Profesní koučink a Interní komunikace). Výběrové řízení bude probíhat přesně podle zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (ve znění pozdějších předpisů) a podle pravidel pro
výběr dodavatele OP VK. Na činnost dodavatele, který vzejde z výběrového řízení, bude v
rámci této aktivity dohlížet odborný garant, jež bude dále podávat zprávy manažerovi
projektu. Manažer projektu má plnou odpovědnost nad realizací dané aktivity přesně dle
podmínek uvedených v OP VK.
Cílovou skupinu můžeme rozdělit do dvou částí:
1. Akademičtí pracovníci ZF MENDELU, FSI VUT
2. Ostatní odborní pracovníci ZF MENDELU, FSI VUT.
Všechny ceny za semináře nebo kurzy vychází z cenových nabídek, které si nechal žadatel
zpracovat od společností, které na trhu dané služby nabízí.
Z časového hlediska bude aktivita probíhat po celé 2 roky projektu (především jazykové
kurzy). Aktivita bude tedy průběžná.

Náklady na aktivitu:
Všechny aktivity budou realizovány dodavatelsky. Náklady na aktivity jsou uvedeny u
jednotlivých kurzů a seminářů. Celkové náklady můžeme rozdělit dle sekcí:
1. Oblast projektového managementu (manažerských dovedností) = 577 000 Kč;
2. Oblast prezentačních dovedností = 1 475 900 Kč;
3. Oblast odborných jazykových kompetencí = 886 176 Kč.
CELKOVÉ NÁKLADY NA KA3: 2 939 076 Kč

