
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ  

PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY  

OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Metoda logického rámce 

 
 



Řízení projektového cyklu 
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Programování 

Identifikace 

Implementace 

Financování 

Evaluace 

Formulace 
Příprava projektu 
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Teorie změny / logický model 

Hlavní koncept spočívá v identifikaci souvislostí: 

příčin a následků (pokud X, tak Y). 

Bez teorie změny (pochopení kauzalit) nelze 

vysvětlit, PROČ byly nebo nebyly cíle dosaženy, a 

projekt tak zůstává „černou krabicí“.  

Logický model musí vysvětlit, jak aktivity projektu 

povedou k vytvoření výstupů a naplnění cílů. 
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 záměr (goal, impact) 
dopad (na příjemce) 

 cíle - účel (outcomes)  
výsledky 

 výstupy (outputs)      
produkty projektu 

 aktivity (activities)   
realizované činnosti 

 vstupy (inputs)    
finanční, materiální, lidské… 

vstupy 

výstupy 

aktivity 

cíle 

záměr (dopad) 

P
R

O
JE

K
T

 
Ú

S
P

Ě
C

H
 

Struktura Základní termíny a pojmy 



DOPADY 
dlouhodobé účinky 

VSTUPY AKTIVITY   /   ČINNOSTI  

VÝSTUPY 
vyprodukované zboží, služby 

VÝSLEDKY 
přímé, okamžité účinky 

„Velká čtyřka“ 



VÝSLEDKY 

VÝSTUPY 

AKTIVITY/ČINNOSTI 

Výstupy a činnosti 
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Zmapování situace, pak LF  

Logický rámec přípravy projektů: 

• Analýza problémů 

• Analýza zainteresovaných stran 

• Analýza cílů 

• Analýza strategií (programování), kam se 

projektem "trefujeme" 

 

 

• Vztahy, kauzality, . . . Logika (bohužel ) 

 



8 

Projekt x co je problém? 

 

„Potřebujeme automatický systém odečtů 

elektřiny z podružných elektroměrů“. 

„Potřebujeme čistírnu odpadních vod“ 

„Rozdáme solární svítidla (hrozné, nemají čím 

svítit)“ 

„Porouchala se pračka, jdu pro novou“ 
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Analýza: Strom problémů 

nefungující trh 

nedostatek potravin 

špatná výživa 

ekonomické ztráty 

nevhodné postupy nízká efektivita práce 

absence managementu neznalost efekt. metod 

následky 

příčiny 

nízká kvalita produkce hl. problém 

rostoucí chudoba 

PCM 
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Následky 

Příčiny 

Vysoký výskyt poporodních 

a novorozeneckých infekcí 

Nízká úroveň hygieny a  

péče o pacientky 

Nedostatečná kvalifikace 

personálu 

Nedostatek léčiv Nedostatek a 

nerovnoměrné rozmístění 

klinik 

Neochota matek 

k návštěvě klinik 

Nízká návštěvnost klinik na  

venkově 

Pozdní či chybějící 

diagnóza porodních 

komplikací 

Vysoký  výskyt akutních 

porodních komplikací 

Sezónní nedostatek 

proteinů 

Komerční tlaky na 

používání umělé  

výživy 

Nedostatečná míra 

očkování dětí a kojenců 

Špatný stav výživy dětí 

a kojenců 

Vysoký výskyt infekcí u 

dětí a kojenců 

Vysoká kojenecká a 

mateřská úmrtnost 



Zainteresované strany (stakeholders) 

 všechny subjekty, které mají či mohou ovlivnit průběh či úspěch 

projektu nebo které mohou či mají být průběhem či výsledky 

projektu ovlivněny 

Cílové skupiny (target groups / beneficiaries) 

 přímí příjemci (projektoví partneři), „zprostředkovatelé“ přínosů 

(např. vyškolení experti), cílové skupiny (na úrovni cílů), koneční 

příjemci (na úrovni záměru) 

Analýza 

  charakteristika - zájem a očekávání - vztah k mezisložkovým 

aspektům - kapacity a nedostatky - vliv na projekt 

11 

 

Analýza zainteresovaných stran 
PCM 



Zainteresované strany (stakeholders) 

 všechny subjekty, které mají či mohou ovlivnit průběh či úspěch 

projektu nebo které mohou či mají být průběhem         či výsledky 

projektu ovlivněny 

Cílové skupiny (target groups / beneficiaries) 

 přímí příjemci (projektoví partneři), „zprostředkovatelé“ přínosů 

(např. vyškolení experti), cílové skupiny (na úrovni cílů), koneční 

příjemci (na úrovni záměru) 

Analýza 

  charakteristika - zájem a očekávání - vztah k mezisložkovým 

aspektům - kapacity a nedostatky - vliv na projekt 
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Analýza zainteresovaných stran 

místní farmáři a jejich rodiny, lokální úřady, státní instituce, střední a 

vysoké školy, výzkumné ústavy, prodejci a dopravci, místní nevládní 

neziskové organizace, ostatní donoři / partneři 

místní farmáři (přímá podpora jejich rozvoje), vzdělávací instituce nebo 

NNO (předávání znalostí), lokální a státní úřady (politický a ekonomický 

rámec), komunita (rozvoj spolupráce) 

místní úřady: silný vliv ale spíše nechuť ke změnám - mohou ohrozit 
projekt (je nutné je motivovat a přímo zapojit) 
farmáři: konzervativní postupy, neznalost zpracování i trhu, strach z 
okamžité konkurence při dlouhodobých investicích   
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Analýza problémů a zainteresovaných stran 
 

 

• Důležité je rozeznat u problémů jejich příčiny a následky. 

• Pro projekt je nezbytné zaměřit se na problémy, které jsou 
projektem skutečně řešitelné. 

• Nutné je ale počítat i s neřešitelnými problémy a jejich 
vlivem na projekt. 

• Cílové skupiny musí být zapojeny již v období přípravy 
projektu (do identifikace problémů a priorit) – princip 
vlastnictví. 
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Identifikace projektu 

Analýza / strom cílů 

fungující trh 

dostatek potravin 

lepší výživa 

ekonomický rozvoj 

vhodné postupy vyšší efektivita práce 

manažerský trénink předání know-how 

dopady 

strategie 

kvalitní produkce cíl projektu 

nižší chudoba 

PCM 
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Problém Cíl 

Vysoká kojenecká a 

mateřská úmrtnost 

Vysoký výskyt akutních 

porodních komplikací 

Pozdní/ chybějící diagnóza 

porodních komplikací 

Snížení kojenecké a 

mateřské úmrtnosti 

Snížení výskytu akutních 

porodních komplikací 

Lepší/ včasná diagnóza 

porodních komplikací 
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Výsledky 

Prostředky 

Snížení výskytu 

poporodních a 

novorozeneckých 

infekcí 

Zlepšení hygienické 

úrovně a péče o 

pacientky 

Zvýšení kvalifikace 

personálu 

Dostupnost 

dostatečného množství  

léčiv 

Dostatek klinik a jejich 

rovnoměrné rozmístění 

Zájem matek o návštěvu 

klinik 

Zvýšení návštěvnosti 

venkovských klinik 

Lepší/ včasná diagnóza 

porodních komplikací 

Snížení výskytu 

akutních porodních 

komplikací 

Zvýšení sezónní 

dostupnosti proteinů 

Zvýšení podílu 

kojených dětí 

Zvýšení počtu 

očkovaných  dětí a 

kojenců 

Zlepšení  výživy dětí 

a kojenců 

Snížení výskytu 

infekcí u dětí a 

kojenců 

Snížení kojenecké a 

mateřské úmrtnosti 



Příklady z projektové praxe - cvičení 

Na první pohled „vypadá dobře“ (má logiku), ale: 

- chybí odborný dozor (nejsou známy přírodní podmínky, není upřesněna výstroj 

vrtů, není řešena jakost a vydatnost vod ap.)  projekt může negativně ovlivnit 

hydrogeologické poměry 

- není zajištěn provoz, údržba a ochrana nových vodních zdrojů 

Technický 

trénink 

Investice 

Zlepšený 

přístup k vodě 

5 nových 

vrtů 

Projekt: 

Vybudování nových vodních zdrojů 

Vrtné práce 
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Příklady z projektové praxe - cvičení 

Negativní dopady, neproveditelnost: 

- selekce „obdarovaných“ rodin rozděluje komunitu 

- nelze zapůjčit „člena rodiny“ a po roce ho zase odebrat 

- není řešeno uživení skotu ani možnost jeho ustájení 

- možnost ponechání přírůstků není mj. vztažena k připuštění býka (majitel býka 

by se stal nejdůležitějším členem komunity) 

Roční 

zapůjčení 

krávy 

Projekt: 

Podpora nejchudších rodin v uprchlickém táboře 

Dostatek mléka 

pro děti 

Zemědělské 

návyky 

Možnost 

přírůstků 

Zlepšení zdraví 

dětí 

Zlepšení 

životních 

podmínek 
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Dopad 

Výsledek 

Výstupy 

Aktivity 

Dopad 

Výsledek 

Výstupy 

Aktivity 

Strom (problémů) cílů   

 

tým, brainstroming 



Širší cíl Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informací  Rizika a předpoklady 

Specifický cíl Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

 

Zdroje informací 

 

Rizika a předpoklady 

 

Výstupy Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

 

Zdroje informací 

 

Rizika a předpoklady 

 

Činnosti Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

 

Zdroje informací 

 

Rizika a předpoklady 

 

Struktura/Matice logického rámce 

Intervenční logika 
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Intervenční logika
Objektivně ověřitelné indikátory 

pro dosažené výsledky
Zdroje a prostředky pro ověřování Výchozí předpoklady 

Celkové cíle
Jaký je celkový cíl v širším smyslu, jehož 

splnění projekt napomůže?

Jaké jsou celkové klíčové 

indikátory, spojené s celkovým 

cílem?

Jaké jsou zdroje informací pro tyto 

indikátory?

Účel projektu
Jaké jsou specifické cíle, jichž má projekt 

dosáhnout?

Které kvantitativní nebo 

kvalitativní indikátory ukazují, zda 

a do jaké míry jsou plněny 

specifické cíle projektu?

Jaké jsou zdroje informací, které 

existují nebo které mohou být 

získány? Jaké jsou metody, 

požadované k získávání 

takovýchto informací?

Jaké jsou faktory a podmínky, které 

nejsou pod přímou kontrolou v rámci 

projektu, ale jsou nezbytné pro dosažení 

těchto cílů? Jaká rizika musíme zvážit?

Očekávané 

výsledky

Jaké jsou konkrétní výstupy, o kterých 

předpokládáme, že jsou nutné k dosažení 

specifických cílů? Jaké jsou 

předpokládané dopady a přínosy projektu? 

Jaká zlepšení a změny přinese projekt?

Jaké jsou indikátory, pomocí nichž 

měříme, zda a do jaké míry 

projekt splňuje předpokládané 

výsledky a dopady?

Jaké jsou zdroje informací pro tyto 

indikátory?

Jaké externí faktory a podmínky musí být 

realizovány, aby bylo dosaženo 

očekávaných výstupů a výsledků podle 

plánu? 

Aktivity

Jaké jsou klíčové aktivity, které musí být 

provedeny a v jakém pořadí tak, aby bylo 

dosaženo očekávaných výsledků?

Způsoby: Jaké jsou způsoby, 

požadované pro implementaci 

těchto aktivit, tj. pracovníci, 

zařízení, školení, studie, dodávky, 

provozní prostory, atd.?

Jaké jsou zdroje informací o 

postupu projektu?

Jaké předběžné podmínky jsou 

požadovány před začátkem projektu (-ů)? 

Jaké podmínky mimo přímou kontrolu 

v rámci projektu musí existovat, aby 

mohly být plánované aktivity 

implementovány?

Nepřesný popis LF . . . 
 

 



Klíčové parametry 

Dopad 

(Globální cíl) 

Ukazatel 

 

Čeho se dosáhne?  

Proč? 

Kvalita vody v ČR 

zvýšena. 

 

 

Výsledek 

(účel) 

(Specifický cíl) 

Ukazatel Proč ? 

 

Voda v obci 

vyčištěna. 

Výstup(y) Ukazatel Co ? 

 

ČOV 

zkolaudována, 

funguje. 

Aktivity Ukazatel Jak ?  

 

„strom cílů“ 

Specifický cíl 

priority OP 

(Relevance) 

 

 

 

 

Žádost 

 

 

 

 

PH Help.ppt
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Popis projektu 

(intervenční 

logika) 

Objektivně 

ověřitelné 

ukazatele 

(indikátory) 

Zdroje ověření 

ukazatelů 

Předpoklady a 

rizika 
(klíčové externí faktory 

ovlivňující průběh a 

úspěšnost projektu) 

Záměr Dlouhodobý dopad 

projektu – širší rozvojový 

záměr, ke kterému projekt 

přispívá 

Jakým způsobem bude 

měřeno dosažení záměru 

projektu - indikátory 

kvantitativní i kvalitativní 

Z jakých zdrojů budou 

čerpány informace pro 

ověření indikátorů na 

úrovni záměru 

Cíle Očekávaný cílový stav 

(zlepšení situace, 

positivní změna) 

Jakým způsobem bude 

měřeno dosažení cílů 

projektu - indikátory 

kvantitativní i kvalitativní 

Z jakých zdrojů budou 

čerpány informace pro 

ověření indikátorů na 

úrovni cílů 

Předpoklady, které musí 

být splněny, aby splnění 

cílů mohlo vést 

k dosažení záměru 

Výstupy Konkrétní produkty 

projektu 

Jakým způsobem budou 

měřeny výstupy projektu 

- indikátory kvantitativní i 

kvalitativní 

Z jakých zdrojů budou 

čerpány informace pro 

ověření indikátorů na 

úrovni výstupů 

Předpoklady, které musí 

být splněny, aby výstupy 

projektu byly využity 

k naplnění cílů 

Aktivity Činnosti, které je 

nezbytné vykonat pro 

vyprodukování výstupů 

Prostředky 
shrnutí vstupů nutných 

pro realizaci aktivit 

Rozpočet 
shrnutí finančních 

prostředků nutných 

k zajištění vstupů 

Předpoklady, které musí 

být splněny, aby realizace 

aktivit vedla 

k vyprodukování výstupů 

Výchozí podmínky 
(vstupní předpoklady) 
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Globální cíl 

 

Účel 

Výsledky 

Aktivity Prostředky Náklady 

Předběžné 

podmínky 

 

Zdroje ověření 

Objektivně 

ověřitelné ukazatele 
 

Předpoklady / 

Rizika 

 

Intervenční logika 



Řízení projektového cyklu 
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Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 4 
 (objektivně ověřitelné  

ukazatele) 
(rizika/předpoklady) 

Celkový cíl měřený čím  

 vedou ke splnění  

Účel /záměr měřený čím a předpokládající co 

 vedou ke splnění  

Výstupy měřené čím a předpokládající co 

 vedou ke splnění  

Aktivity Prostředky (vstupy) za předpokladu, že 

   

  Předběžné podmínky 

 Pokud jsou splněny předběžné podmínky, lze zahájit 
realizaci aktivit projektu 
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Logframe umožňuje poskytnout na minimálním prostoru základní hlavní 

informace o projektu, a to v následující míře: 

 

• Proč je projekt realizován ? … odpověď je obsažena v prvním sloupci 

matice (Intervenční logika) 

• Čeho má projekt dosáhnout ? … odpověď je obsažena v prvním a 

druhém sloupci matice (Intervenční logika, Objektivně uvěřitelné 

indikátory) 

• Jak bude projekt realizován ? … odpověď je obsažena v políčku 

Aktivity a Prostředky k dosažení 

• Které vnější faktory jsou zásadní pro úspěch projektu ? … odpověď je 

obsažena v posledním sloupci (Předpoklady / Rizika) 

• Kde je možné získat požadované informace k hodnocení projektu ?  … 

odpověď je obsažena v třetím sloupci (Zdroje pro ověření) 

• Které prostředky (nástroje) jsou požadovány k úspěšné realizaci 

projektu ? … odpověď je obsažena v políčku Prostředky 

• Jaké budou náklady projektu ? … odpověď je obsažena v políčku 

Náklady (pozn.: v případě, že je zpracován detailní rozpočet projektu, 

pak toto políčko zůstává prázdné, nevyplňuje se) 

• Které podmínky musí být splněny před zahájením projektu ? … 
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• Komentář k jednotlivým sloupcům matice logického rámce: 

 

• 1. sloupec – Popis projektu (intervenční logika) 

• Z prvního sloupce lze vyčíst základní strategii projektu 

s předpokládanými kauzálními vztahy: aktivity budou realizovány za 

předpokladu, že jsou zajištěny dostatečné zdroje; výstupy budou 

vyprodukovány za předpokladu, že jsou realizovány aktivity; cíle mohou 

být dosaženy za předpokladu, že jsou vyprodukovány výstupy. Je-li 

dosaženo cílů, tyto cíle by měly přispět k pozitivnímu dlouhodobému 

dopadu (záměru) projektu. 

• Tato logika ovšem předpokládá současné splnění předpokladů, 

definovaných ve čtvrtém sloupci matice, na příslušné úrovni podle 

vertikální logiky projektu. 

  

 

• 2. sloupec – Objektivně ověřitelné ukazatele 

• Objektivně měřitelné ukazatele jsou indikátory, pomocí kterých 

ověřujeme, zda došlo k dosažení výstupů, cílů a záměru projektu. 

Indikátory musí být „SMART“ – Specific (specifické), Measurable 

(měřitelné), Achievable (dostupné s přijatelnými náklady), Relevant 

(relevantní) a Time-bound (platné v daném čase).  
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• 3. sloupec – Zdroje ověření ukazatelů 

• Zdroje ověření se vztahují k jednotlivým indikátorům a specifikují, z jakých zdrojů bude 

příslušná informace získána, kým bude poskytnuta a také kdy nebo jak často.  

•   

• 4. sloupec – Předpoklady a rizika 

• Předpokladem se rozumí externí faktor, nezbytný pro realizaci či úspěch projektu, 

avšak neovlivnitelný managementem projektu. Předpoklady jsou součástí vertikální 

logiky projektu: pokud budou splněny vstupní podmínky a zajištěny vstupy, pak budou 

realizovány aktivity. Pokud budou realizovány aktivity a splněny předpoklady na úrovni 

aktivit, pak budou vyprodukovány výstupy. Budou-li vyprodukovány výstupy a zároveň 

budou splněny předpoklady na úrovni výstupů, pak mohou být dosaženy cíle projektu. 

Budou-li dosaženy cíle a splněny předpoklady na úrovni cílů, pak projekt přispěje 

k dlouhodobému pozitivnímu dopadu. 

• Předpoklady jsou zpravidla identifikovány v analytické fázi přípravy projektu – provedené 

analýzy odkryjí řadu faktorů, které mohou mít vliv na prostředí projektu, ale které nelze 

řídit. Dále je nutné analyzovat pravděpodobnost, s jakou je možné s daným faktorem 

počítat, jako součást hodnocení proveditelnosti projektu. 

• Rizikem je pak negativní externí faktor, který může nezávisle na vůli managementu 

ovlivnit průběh či úspěch projektu. Manager projektu musí zhodnotit reálná rizika a při 

přípravě projektu uvažovat opatření, která mohou tato rizika zmírnit či eliminovat. 

 



„Odnože LF“ - Plánovací matice projektu 

CÍLE 
 
Cíl/ cíle projektu: 
  
  
  
  
 

Cíle OP / opatření: 
  

Přispění projektu k cílům:  

 
Kvantifikované 

výsledky / 

příjemci 

Kvantifikované 

výstupy 

Činnosti ( fáze návrhu) 
 

Vstupy (fáze rozpracování) 
 

1.                    / 
 

1.  
 

1.1 
1.2 
1.3 
 

  
 

Kč 
Kč 
Kč 
 

2.                    / 
 

2.  
 

2.1 
2.2 
 

  
 

Kč 
Kč 
 

  

 

Celkový rozpočet 

 
Kč 
 

  
 

Celkové vstupy 
 

Investiční: 
Patří sem: pozemek, 

budovy, zařízení a jiné 

investiční náklady  

Neinvestiční: 
Patří sem: náklady na 

pracovníky, konzultace a jiné 

neinvestiční  náklady  
 

Přímé 

náklady 

předkl. 
Kč 
  
 

Kč 
 

Náklady 

subdod. 
 

Kč 
  
 

Kč 
 

Investiční 

vstupy 

celkem 
Kč 
Neinvestiční 

vstupy 

celkem 
Kč 
 





• LF není tabulka k vyplnění („rychle do těch políček něco napíši“) 

• Často uvádí jedince k zoufalství (logika) 

• Specifické cíle dva (tři)! Jeden . . . (jinak se jedná o „více“ projektů, respetive 

projekt nebude uřiditelný) 

• Zpracování LF od „spodu“ (činností) je vážnou chybou 

• Vhodné použít minulý čas, trpný tvar („jako, že je už hotovo“), sloveso . . . 

• INDIKÁTORY !!! (nesmí být stejné pro různé úrovně LF) 

 

Činnosti (výstup, výsledek, cíl/dopad) -  

• Jsou pro každý z výstupů identifikovány všechny činnosti nezbytné k jeho 

dosažení?   

• Není mezi činnostmi některá, která nevede k žádnému z výstupů? 

• Čím podrobnější strukturu činností vytvoříte, tím větší pravděpodobnost je, že jste 

při přípravě projektu na nic nezapomněli.   

• Čím podrobnější strukturu činností vytvoříte, tím přesněji odhadnete požadované 

náklady.  

• Ovšem je-li špatná (logická) vazba na výstupy (výsledky) máte obrovský problém 

 

 

Práce s LF . . . 
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Indikátory 

Záměr, cíle a výstupy musí mít hodnotitelné indikátory 
   (kvantita a kvalita, cílové skupiny, čas, místo, objektivita)  

Indikátory musí být „SMART“ (EU): 

  Specific / specifické - musí měřit to, co má být měřeno 

  Measurable / měřitelné 

  Available / dostupné za přijatelných podmínek (vč. ceny) 

  Relevant / relevantní pro danou úroveň projektu 

  Time bound / definovány a platné v daném čase 

Indikátory musí být „CREAM„ (USA): 

   Clear / přesné a jednoznačné 

   Relevant / vhodné pro sledovanou úroveň 

   Economic / dostupné za rozumnou cenu 

   Adequate / poskytující dostatečný základ pro hodnocení 

   Monitorable / musí umožnit nezávislé potvrzení 
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Indikátory upřesňují výsledky na jednotlivých úrovních projektu 

(výstupy, cíle, dopady) – musí se tedy pro jednotlivé 

úrovně lišit !!!! 

Indikátory pomáhají hodnotit výsledky, ale nejsou výsledkem 

projektu samy o sobě – stačí zvolit pouze několik klíčových 

(a reálně měřitelných) indikátorů 

Indikátory musí být realistické (dosažitelné)… 
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Logická stavba / logical framework 

Intervenční

logika

Objektivně

ověřitelné ukazatele
Podklady hodnocení Předpoklady

Záměr

Cíle

Výstupy

Aktivity Prostředky Rozpočet

Vstupní

předpoklady

Bulawayo - nemocnice a škola pro porodní asistentky 

Projekt 

(dozor, zácvik) 

Výběr vhodné 

lokality 

Čas, rozsah, 

rozpočet … 

Zlepšení 

zdravotního stavu 

Funkční škola         

+ nemocnice 

Stavba 

(personál) 

Počet asistovaných 

porodů, počty sester  

Snížení úmrtnosti 

matek 

Kvalifikované místní 

firmy, materiál,… 

Zdravotní záznamy, 

certifikace ... 

Srovnávací statistická 

studie 

Kolaudační rozhodnutí 

X projekt 

Zajištění dalšího 

provozu 

Úspěch náboru a 

osvětové kampaně 
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Náklady 

 

• Reálné, úplné, v místě a čase obvyklé 

• Co nemáte v rozpočtu „hradíte“ ze svého 

• Požadavek na členění po jednotlivých aktivitách a po předepsaných 

nákladových položkách 

 

Harmonogram  

 

• Zpravidla jedna z „posledních“ částí přípravy návrhu projektu 

• Často vyžaduje zpětnou úpravu návrhu aktivit a plánovaných výstupů a 
výsledků 

• Umožňuje kontrolu kompatibility a logiky projektu 

• Je využíván pro sestavení cash – flow 

 

 

 

Práce s LF . . . 



Ganttovo schéma z MS Project 



Aktivita projektu 

Měsí

c 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Adaptace prostor x x 

Nákup vybavení X 

Zřízení kanceláře X 

Nábor zaměstnanců X 

Příprava materiálů x x 

Zajištění zapojení zaměstnavatelů x x x 

Nábor účastníků x x 

Výběr účastníků x 

školení - fáze 1 x x x x 

školení - fáze 2 x x x x 

Řízení a monitoring realizace projektu x x x x x x x x x x 

Ganttovo schéma 
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Logický rámec je nelogický  neexistuje logická provázanost 

 příklad: přemíra nepříliš souvisejících aktivit bez jasného výsledku 

! 
Logický rámec je nepřehledný  neumožňuje řízení projektu 

 příklad: na 5 - 12 stranách nelze sledovat souvislosti a návaznosti 

! 
 

Doporučení: 

Matice logického rámce není formulář (vyplňovaný po 

napsání projektu), ale nástroj pro přípravu a řízení 

projektu! 

Typické chyby logického rámce 
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Příklady z projektové praxe (SR) 

…  cost-sharing 21.421 USD manuály, 31.079 USD čtyřdenní trénink - nelze 

obhájit (obdobně jako 11.000 USD za on-line diskusi)  

…  100% úvazek pro 3 experty po celou dobu projektu (12 měsíců) - obvykle 

velmi těžko zdůvodnitelné 

…  rozpočet přesahuje o 14.047 USD limit a údaje v projektu se liší - limity 

jsou závazné, rozpočet musí souhlasit v celém projektu 

…  zvýšení HDP o 0,5 %, investic o 15 %, snížení chudoby o 4 %     - zcela 

nerealistické indikátory pro projekt za 100.000 USD 

…  náklady na public relations projektu přes 50 % rozpočtu              - 

neobhajitelné - PR není cílem, ale pouze součástí projektu 

…  cestovní náklady 76.167 USD bez jakékoliv specifikace                 - 

netransparentní a pro příjemce sotva účelné = neschvalitelné 

…  5.000 inseminačních dávek pro 50 krav                                             - 

jedna kráva má být inseminována 100 x? - něco je asi špatně 

39 
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LF / legislativa - ochrana ovzduší 

Zákon (?) 

PZKO (MŽP - bude použit LF) 
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LF – Národní program 
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Popis projektu 

(intervenční logika) 

Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje ověření ukazatelů Předpoklady 

Záměr 
Snížit negativní dopady na lidské 

zdraví v obci Dao Xa a multiplikace 

přístupu. 

Do roku 2014 se zlepší zdravotní stav obyvatel 

Dao Xa oproti roku 2008 (pokles nových 

indikací  kožních a střevních  onemocnění o 15 

%. oproti roku 2005); 

Technologie aplikována v dalších 3 obcích.  

Statistiky DONRE - specifická šetření 

Informace projektového partnera 

CWE 

Cíl 

1. Zlepšit kvalitu povrchových a 

závlahových vod v Dao Xa využitím 

tradičních zemědělských postupů. 

2. Zvýšit povědomí obyvatel,  místních 

úřadů a odborné veřejnosti o ochraně 

životního prostředí. 

1. Kvalita závlahových vod v roce 2010 splňuje 

v Dao Xa národní standardy (koliformní 

bakterie, zákal, železo) 

2. Provoz čistírny plně zajištěn z místních 

zdrojů i v roce 2010. 

Statistiky DONRE - monitoring kvality 

vody 

Zprávy CWE a komuny Phong Khe 

Stabilita vlastnických vztahů (půda, 

infrastruktura, nemovitosti) 

Přijatelné meteorologické podmínky 

(nedojde k extrémním záplavám, suchu, 

tajfunům) 

Podpora národních institucí při propagaci 

výsledků projektu 

Výstup

y 

1. Funkční čistírna komunálních 

odpadních vod je provozována. 

2. Osvětové materiály distribuovány. 

1a) Výsledky analýz potvrzují min. 80 % 

účinnost čistírny za ostrého provozu, kapacita 

200 m3/den. 

1b) Předání čistírny místním partnerům, 

11/2008. 

2. Min. 250 oslovených osob v průběhu 

projektu, 11/2008. 

Protokoly z monitoringu kvality vody - 

závěrečná zpráva projektu  

Protokol o předání čistírny. 

Závěrečná zpráva - přehled 

osvětových materiálů a akcí. 

Kontrola a podpora ze strany regionálních 

institucí (legislativní a ekonomický rámec) 

Trvající zájem vlastníků dílen a domácností 

podílet se na provozu čistírny odpadních 

vod 

Pokračující monitoring kvality vod 

Aktivity 1. Analýza současného 

stavu 

1.2 Projekt a výstavba odpadních a 

zavlažovacích kanálů 

1.3 Projekt a výstavba čistírny, úprava 

kalového jezera 

1.4 Supervize prací a monitoring 

1.5 Trénink a zkušební provoz 

2.1 Příprava školících a osvětových 

materiálů 

2.2 Školení a osvětová kampaň 

2.3  Závěrečný kulatý stůl 

s hodnocením projektu 

Prostředky 

Lidské zdroje - osobní náklady (experti, 

supervize). 

Cestovní náklady (zahraniční odborníci, místní 

doprava). 

Subdodávky (stavební práce, analýzy, 

překlady, tisk, propagace). 

Materiál (pro stavbu a instalaci, pro osvětu). 

Školení a propagace. 

Režijní náklady (v ČR i Vietnamu). 

Rozpočet 

celkem: 1 538.842 CZK 

viz kapitola kapitola 8 

 764.190 CZK MZV ČR 

 386.077 CZK (22.015 USD) 

DONRE Bac Ninh 

 388.575 CZK (15.000 EUR) 

Nizozemské velvyslanectví 

 + In-kind ze strany partnerů 

Partneři a dodavatelé plní podmínky 

stanovené projektem a jednotlivými 

odborníky 

Vlastníci dílen, jednotlivé rodiny i zástupci 

regionálních a státních institucí se účastní 

prací i osvětových akcí 

Pravidelný monitoring a reporting ze strany 

místních partnerů (viz nutnost sledování 

vhodnosti technologie v místních 

podmínkách a potřeba případných úprav) 

Výchozí podmínky: Potvrzená podpora a 

spolufinancování DONRE, MZV ČR a 

Nizozemské ambasády v Hanoi. 



45 

45 


