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11. března jsme pro zaměstnance UK pořádali úvodní seminář kurzu Projektové řízení II s lektorem Davidem Peškem,
dlouholetým projektovým manažerem, který již na UK odučil kurz v prvním běhu.

Úvodní seminář byl interaktivní, účastníci si mohli vyzkoušet role projektového týmu, role projektového manažera a další
a to pomocí zvědomovacích aktivit. Druhá půle byla věnována představení vlastního obsahu kurzu, který probíhá e-
learningovým samostudiem v prostředí Moodle.

Co zaznělo na úvodním setkání:
„Projektové řízení je jako babiččino vaření. Na dobrý projekt recept neexistuje.“
„Lze napsat projektovou žádost bez nutnosti pozdějších změn. Ale připravte se na to, že to nebude váš případ.“
„Člověka, který propadne stresu utišíte slůvkem „JAK?“

Rozhovor s lektorem, Ing. Davidem Peškem:
• Co se Vám vybaví když se řekne „EU projekty“ ?

Šance pro dobré nápady, na které by se jinak nedostalo, plno nově zaměstnaných lidí u příjemců a u poskytovatelů,
posílení projektové kultury obecně.

• Jaké největší nesnáze spatřujete v administraci EU projektů?
Největší nesnází, kterou vidím, jsou přemrštěné ambice žadatelů a měnící se pravidla ze strany poskytovatelů.

• Co mám dělat, když se chci stát úspěšným projektovým manažerem?
Najít si nějaký evropský projekt, který už někdo zkušený vede a stínovat, vedle toho načíst některou z obecných
metodik řízení projektů (PRINCE2, PMI, EQPM), zajít si na kurz projektového řízení, průběžně propojovat to, co
zjistíte v obecných principech a jak jsou uplatněny v projektech financovaných prostřednictvím Operačních Programů,
a pak - samozřejmě - přihlásit se do dalšího běhu převážně distančního kurzu projektového řízení přímo na UK, kde
dostanete základní rozcestník.

• Máte nějakou vtipnou historku v souvislosti s administrací EU projektů?
Mám jich plno, ale nesouvisí přímo s administrací, vtipnými historkami si v týmech vyvažujeme přísnost a nestálost
pravidel některých poskytovatelů.

• S UK máte navázanou dlouhodobou spolupráci, nyní vedete 2. Běh kurzu Projektové řízení. Jak se Vám
vyučuje na UK?
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Na UK jezdím rád, vždy zde na školících a pracovních akcích potkávám další aktivní lidi, na kterých je vidět, že jim
o něco jde, většinou o smysl toho, co dělají. A na tom stavět smysluplná školení je radost.

Prohlédněte si fotky ze semináře:


