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1. Náplň  

 

Seminář s tématem MS Projekt se konal v rámci projektu Zvyšování praktických 

kompetencí a odborné kvalifikace v oblasti technického vzdělávání. Díky tomuto projektu byl 

tento seminář pro účastníky zdarma. V úvodu semináře proběhlo obecné seznámení se 

software MS Projekt firmy Microsoft a jeho využití v managementu řízení. Po seznámení se 

s využitím a možnostmi software následovaly praktické ukázky některých projektů. V dalších 

částech semináře měli možnost účastníci založit si vlastní projekt s časovou osou a úkoly 

které mohly definovat pro konkrétní pracovníky. Na závěr semináře bylo možné zkonzultovat 

problematiku vlastních projektů ve všeobecné diskuzi s lektorkou. 

 

Program: 

 

8:00  -  10:00  Úvod do managmentu řízení, využití softwaru MS Project. 

 10:00  - 10:30 Coffee break.   

 10:30  - 12:30 Seznámení se s operačním prostředím softwaru MS Project.   

 12:30  - 13:30 Polední přestávka, oběd pro všechny účastníky semináře, diskuze. 

 13:30  - 15:30 Praktické ukázky využití softwaru MS Project pro řízení výroby. 

 15:30  - 16:00 Coffee break.  

 16:00  - 18:00 Diskuze ohledně aplikace softwaru MS Project, zodpovězení dotazů. 
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2.  Vyhodnocení 

V rámci této exkurze bylo podpořeno celkem 11 osob. 

 

2.1 Indikátory  

 

KÓD NÁZEV POČET 

07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 11 

07.41.01  - muži 9 

07.41.02  - ženy 2 

07.46.65 Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 11 

07.46.71  - vědeckých a výzkumných pracovníků - muži 9 

07.46.72  -vědeckých a výzkumných pracovníků - ženy 2 

07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb 1 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 0 

2.2 Přednášející 

1) Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. 

VŠB – TU Ostrava 

Ivana.sajdlerova@vsb.cz 

 

Poskytovatel Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. – doloženo pracovně – právním dokumentem 

(DPP). 
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3. Fotodokumentace 

 

 

 

 

http://projekty.fs.vsb.cz/162/


 

*CZ.1.07/2.4.00/31.0162, http://projekty.fs.vsb.cz/162/ 5/5 
S20130830_Vyhodnoceni_MSProjektMSProject 

*Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

4. Přílohy  

A. Prezenční listina účastníků 

B. Pozvánka na exkurzi 
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