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exkurzí např. na Fakultě zdravotnických studií nebo Dopravní fakul-
tě Jana Pernera. Vyjeli jsme na dvory základních a středních škol
s interaktivními demonstracemi při akcí nazvané Věda a technika
na dvorech škol a opět jsme spustili sérii neformálních setkávání
mladých lidí s vědci a odborníky pod názvem Science Café aneb Na
slovíčko s vědcem. A to je jen začátek. Už nyní připravujeme další
akce, kterých má být na sedmdesát ročně.

Více o projektu naleznete na webu http://projekty.upce.cz/bravo.
Mgr. Zuzana Paulusová

koordinátorka projektu BRAVO
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa

Kurzy měkkých dovedností projektu POSTA

Komunikace je základním kamenem lidské
společnosti. Schopnost komunikace, předá-
vání a sdílení významů mezi lidmi, výměna
informací a dorozumívání patří mezi nejdů-
ležitější lidské schopnosti. Naše společnost
je na komunikaci obrazně řečeno založena
a osobní či profesní život bez ní není mysli-
telný. Avšak přestože své komunikační
schopnosti rozvíjíme od narození, často
v komunikaci děláme chyby jak v osobním,
tak v pracovním životě.
Příležitostí, jak lépe porozumět komunikaci
a prezentaci, naučit se odhalovat a elimino-

vat časté chyby, bylo využití kurzů měkkých
dovedností zaměřených na problematiku
komunikace a prezentace v akademickém
prostředí pořádaných v rámci projektu
POSTA (reg i s tračn í č í s lo pro jektu
CZ.1.07/2.4.00/17.0107).
Akademické prostředí má řadu jemných nu-
ancí a specifik, které se odrážejí i v komuni-
kaci. Smyslem kurzu „Komunikace v akade-
mickém prostředí“ konaného počátkem
června bylo poukázat na důležitost přesné-
ho a včasného předávání informací, a to
všem zainteresovaným stranám. Kurz pro-
vedl účastníky celým komplexem efektivní
komunikace od její definice přes principy
důvěryhodnosti, naslouchání, kladení otázek
a poskytování zpětné vazby. Kurz imple-
mentoval všechny tyto pohledy na ucelený
systém práce akademického pracovníka.
Věnoval se i pojmenování příčin konfliktů
a nástinu jejich možného řešení. Zabýval se
i prevencí nejčastějších komunikačních pro-
hřešků a kladl důraz na řešení konkrétních
praktických situací, se kterými se účastníci
setkávají. Lektorkou kurzu byla Mgr. Marie
Princlová.
Na první úspěšný kurz, který účastníci hod-
notili velmi kladně, navázal kurz „Prezenta-
ce a komunikace na stážích a konferencích“
konaný koncem června. Základní motto
kurzu znělo „Co nedokážeme vyjádřit, nee-

xistuje“. Kurz provedl účastníky celým kom-
plexem efektivní prezentace od její definice,
přes přípravu, realizaci až po vyhodnocení.
Kurz akceptoval různé podmínky prezenta-
ce – od prezentace názoru mezi dvěma
osobami až po prezentaci pro velkou skupi-
nu s použitím prezentační techniky. Kurz
také uvedl řadu osvědčených triků – např.
pro získání a udržení pozornosti. Všechny
tyto pohledy byly změřeny na ucelený sys-
tém práce akademického i technicko-hos-
podářského pracovníka.
Završením obou dvoudenních kurzů zamě-
řených na zlepšení komunikačních a pre-
zentačních dovedností byl dvoudenní
workshop konaný ve dnech 11. a 12 září.
Tento workshop slouži l k procvičení
a osvojení si poznatků získaných na kur-
zech.
Podrobnější informace o proběhlých i plá-
novaných kurzech a fotografie naleznete na
internetových stránkách projektu na adrese
http://projekty.upce.cz/posta/index.html.

za realizační tým
Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.

Katedra dopravních prostředků a diagnostiky
DFJP

Ing. Monika Eisenhammerová
studentka doktorského studijního programu
Technika a technologie v dopravě a spojích

DFJP

lektorka kurzů Mgr. Marie Princlová

Projekt GROFF odkrývá tajemství projektového
managementu
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy již druhý rok realizuje
projekt Grant Office – cesta k úspěšným projektům (GROFF), do-
tovaný Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost v rámci oblasti podpory 2.4 – Partnerství a sítě, registrační
číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0106. Jeho cílem je vytvořit sys-
tém projektové podpory fungující napříč celou univerzitou (Grant
Office), což přispěje ke zvýšení úspěšnosti univerzity při podávání
výzkumných i rozvojových projektů a získávání další účelové finanč-
ní podpory, primárně ze zahraničních zdrojů.

Během prvního roku realizace projektu probíhalo jazykové a ICT
vzdělávání jako podpůrná aktivita pro jednodušší a efektivnější pří-
pravu a realizaci budoucích projektů, absolvování stáží a školení.
V únoru 2012 se uskutečnil mezinárodní seminář „How do project
offices work?“, na němž se představily pozvané projektové kancelá-
ře a týmy, které sdílely zkušenosti z oblasti přípravy a realizace
projektů.
Vzdělávání bylo zaměřeno rovněž na teoretickou přípravu pro tý-
movou práci – proběhly kurzy orientované na aktivizaci lidského
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