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1 Úvod  

Tato metodologie byla připravena v rámci projektu „Přenos know-how pro zajištění 

účinného využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů 

zahraniční rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemích příjemce“ , 

podpořeného grantem z Islandu, Liechteinštejnska a Norska prostřednictvím EEA Finančního 

mechanismu a Norského finančního mechanismu. Cílem projektu byl přenos know-how 

z norské partnerské organizace Mezinárodní centrum pro geohazardy  /  Norský geotechnický 

institut (ICG / NGI) – expertům České geologické služby (ČGS) tak, aby výsledky společného 

programu rozvojové pomoci  mohly být využity s maximální efektivností a měly přímý praktický 

přínos pro ohrožované obyvatelstvo. 

Metodologie vychází ze společného posouzení vybraného vzorku rozvojových projektů 

ČGS (ČGS je organizace, aktivně zapojená do Programu rozvojové pomoci a spolupráce) na 

poli přírodních rizik, včetně konzultací s vybranými organizacemi přijímajících zemí. Doporučení 

jsou založena nejenom na aspektech nedostatků z předchozích zkušeností, ale rovněž na 

pozitivních aspektech, které pro úspěšné projekty byly zjištěny  jako klíčové. 

 

 

2 O partnerských institucích  

2.1 Mezinárodní centrum pro geohazardy / Norský geo technický institut 

(ICG/NGI) 

Mezinárodní centrum pro geohazardy (ICG) je jedním z prvních Center Excelence 

v Norsku (CoE).  Norský geotechnický institut (NGI) je hostitelskou organizací. Partnery NGI v 

ICG jsou NORSAR, Norská geologická služba (NGU),  Univerzita  Oslo (UiO) a Norská 

Univerzita vědy a technologie   (NTNU). 

ICG uskutečňuje výzkum založený na posuzování, preveci a sledování geohazardů, 

včetně rizik sesuvů půdy a hornin jako následky dešťů, záplav, zemětřesení a  negativních 

zásahu lidí. Dále pak geologických rizik v hlubokomořském prostředí, zejména podmořských 

sesuvů. Centrum rovněž přispívá ke vzdělávání výzkumníků a specialistů v uvedených 

oblastech. Centrum Excelence je iniciativní v zajišťování podpory pro mezinárodní výzkumné 

skupiny v Norsku. 

Norský geotechnický institut (NGI) je přední  mezinárodní  centrum pro výzkum a 

konzultace v geovědních oborech.  NGI rozpracovává optimální řešení pro společnost a nabízí 
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expertízy o vlastnostech půdy, hornin a sněhu a jejich interakce s přírodním i změněným 

životním prostředím.   

NGI zkoumá zásoby ropy, plynu, energie – posuzuje stavby, konstrukce a dopravu – 

hodnotí přírodní rizika – a pohybuje se v sektoru životního prostředí. Obchodní značkou 

výzkumů a konzultačních zadání NGI je reagovat na potřeby průmyslu a řešit je praktickým a 

spolehlivým technickým řešením. Průmyslový design, vybavení a analýzy zakládání budov, 

mostů, instalací v pobřežních vodách a struktur přístavů, hodnocení geotechnických aspektů 

staveb tunelů, kavern a zásobníků v horninových masivech, environmentální studie a 

inženýrství, sesuvy a přírodní rizika a geomechanika a geofyzika ložisek ropy – to jsou hlavní 

sféry expertíz NGI. 

  Pracovní filosofie NGI je v integrovaném přístupu a v úzké spolupráci s klienty a 

partnery, předchozích zkušeností a nejnovějších teorií a technik, v plné šíři podpořených 

měřením a kontrolou provedení. Přístup NGI zajišťuje spolehlivá a seriózní řešení. NGI je často 

přizvána k mezinárodním projektům. Příkladem jsou ropné plošiny v moři v USA, Kanadě, Africe 

a Austrálii, přírodní rizika v Hong Kongu, Kanadě a Latinské Americe, plánování umělých 

ostrovů v Itálii, kaverny a tunely v horninových masivech v Himalájích, zlepšování kvality 

kontaminovaných zemin v Indii, analýzy hazardů a rizik pro přehrady, sesuvy a základy staveb.  

NGI byl založen v roce 1950. V roce 1985 se stal privátním zařízením. Hlavní sídlo, 

kanceláře a laboratoře jsou v Oslu. Existuje pobočka v Trondheimu (Norsko), středisko 

lavinového výzkumu v Stryn (Norsko) a dceřinná společnost v Houstonu, Texas, USA. NGI 

obdržela statut Centrum Excelence v roce 2002 a vede Mezinárodní centrum pro geohazardy 

(ICG). 

V roce 2009, 34% ročního obratu NGI přišlo z projektů mimo Norsko. Více než 75% 

zaměstnanců má univerzitní vzdělání a 30% mají PhD.  Mezi zaměstnanci NGI jsou cizinci z 30 

národů.   

 

2.2 Česká geologická služba 

Česká geologická služba (ČGS) byla založena v roce 1919. Během své téměř 

devadesátileté existence se rozvinula v mezinárodně uznávanou výzkumnou instituci, která 

pokrývá širokou škálu geovědních oborů a služeb jak v České republice, tak i v zahraničí. 

Hlavními předměty expertíz jsou výzkum přírodních rizik, geologický výzkum a 

mapování, aplikovaná geologie, hydrogeologie a nerostné suroviny včetně posuzování jejich 
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ekonomického potenciálu, posuzování následků důlní činnosti, geochemie, environmentální 

studie, práce s geodaty a GIS.  

V rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce  ČGS uskutečnila množství projektů 

v Latinské Americe (Nikaragua, Kostarika, Salvador, Peru), Africe (Burkina Faso, Zambie, 

Namibie) a Asii (Afghanistan, Mongolsko, Vietnam).  

ČGS předkládá zevrubné,  objektivní a aktuální expertízy z technických, ekonomických, 

organizačních a vědeckých oborů.  Významnou součástí všech projektů jsou vzdělávací aktivity 

a  aspekty posilování instituce. Běžně jsou užívány moderní informační technologie a systém 

efektivního řízení správy dat a specialisté na informační technologie podporují všechny 

projektové fáze.  Realizovaný přenos znalostí přispěl k udržitelnému využití přírodních zdrojů 

v partnerských zemích, ke zlepšení jejich ekonomického růstu, k efektivitě veřejných strategií a 

k životní kvalitě. 

 

3 Metodologické aspekty projektových fází  

3.1.1 Fáze formulace 

 

• Je důležité formulovat projekt zcela jasně a za pomocí nějakého klíčového nebo “módního” 

terminologického výrazazu pro lepší motivaci  projektu = „password“. 

• Zjistit potřebnost výzkumu pro danou zemi.  

• Zjistit motivaci nebo zájem příslušných institucí v zemi. 

• Určit konkrétního příjemce (instituci) projektových výsledků. 

• Určit konečné uživatele projektu. 

• Určit klíčové kontakty (na technické a řídící nebo politické úrovni). Někdy ty osoby, které 

mají správné vědecké nebo technické zázemí nemusí mít nezbytně take správné kontakty 

nebo vliv v managementu, v rozhodování nebo na politické úrovni.   

• Zjistit stávající technické kapacity partnerských institucí: 
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• Fyzické zdroje: hardware, software (Geografické Informační technologie GIT, 

počítačově podporované  Design CAD nástroje), základní pomůcky pro terénní 

práce, data, mapy, letecké snímky apod.  

• Personální zdroje: základní znalosti v gelogických vědách, techniky pro užívání 

GISu, základní terénní zkušenosti v geologických disciplínách. 

• Finanční zdroje:  (ko-financování možných projektů). 

• Zkoumat stávající události a změny v partnerských organizacích a jejich zodpovědnost. To 

může být důležité pro určení jiného možného partnera, který má silnější vliv nebo pozici při 

rozhodování v zemi nebo regionu. 

• Jestliže technická kapacita partnerské organizace je nedostatečná (např. slabé geovědní 

znalosti techniků apod.), potom formulace projektu má obsahovat některé aktivity pro 

vzdělávání personálu partnerské organizace. Toto má být plánováno již v začátku projektu.    

• Ujistěte se, že management partnerské organizace vyčlení technický personál během 

formulace projektu.  To může pomoci zvýšit zájem místních techniků / geologů o projekt a 

odstranit případné nedorozumění související s motivací k projektu. 

• Projekt musí být plánován předtím, než partnerské instituce uzavřou finanční plány pro 

následující rok. V každém případě, formulace projektu by měla být v souladu s dostupnými 

finančními zdroji partnerské instituce. 

• Pokud to financování projektu nebo finanční politika instituce dovolí, lze doporučit, aby se do 

rozpočtu včlenily ekonomické kompenzace (platy) techniků partnerské instituce. To může 

být dobrou motivací pro snížení rizika odstoupení zainteresovaných techniků během 

projektu z důvodu nízkých platů ve své instituci – problém fluktuace.  

• Do vzdělávací náplně projektu zahrňte návštěvu techniků z partnerské organizace v ČGS 

nebo jiné organizaci (EU), pro zvýšení jejich motivace. Do formulace projektu zahrňte 

prezentaci a popularizaci části výsledků projektu dalším příjemcům, prostřednictvím 

školeného personálu. 

• V rámci formulace vzdělávací části projektu, zmiňte několik institucí za účelem zajistit 

udržitelnost projektu  (např. fakultu nebo studenty z univerzit, privátní geology atd.). 
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• Formulace projektu musí obsahovat detaily o tom, jak budou výsledky včleněny do praxe 

nebo rozšiřovány partnerskou organizací. 

• Jasně a zřetelně definujte zodpovědnost partnerské organizace v projektu, aby se předešlo 

nedorozumění. 

• Definujte zodpovědnost místních oprganizací během každodenní práce na projektu, v 

národním nebo lokálním měřítku, rovněž definujte seznam osob, které jsou určeny jako 

kontakty pro každý projektový výstup – je-li to možné. 

• Uvažte možnosti zvýšení motivace personálu partnerské organizace možností nabídky MSc. 

/ Ph.D. vzdělání při ukončení projektu pro vynikající místní techniky.   

• Mělo by být jasné, které osoby se budou podílet na jednotlivých stadiích projektu: 

vzdělávání (zvyšování kvalifikace). Příprava terénních prací, terénní práce, sestavování 

zpráv, sběr informací atd. 

• Snažte se do projektu zahrnout i vice institucí k zajištění udržitelnosti projektu (např. když 

jeden partner odstoupí, druhý ho může v jeho funkci nahradit); proto je vhodné více 

potencionelních partnerů zvát na semináře. Tímto způsobem se rovněž přispěje k vytvoření 

sítě institucí nebo profesionálů v zemi nebo regionu. 

• Plánujte si úkoly do nejmenších detailů (distribuce nebo rozložení financí, terénní práce, 

semináře, vzdělávání atd.)  Nicméně určitá pružnost musí být zachována, aby bylo možno 

reagovat na možné změny v průběhu projektu. 

• Nabídka, kterou předložíte financující organizaci, musí být atraktivní a zahrnovat následující 

aspekty:  

• má být multidisciplinární (nejenom geovědní, ale rovněž sociální a ekonomické 

aspekty), 

• multiinstitucionální (záleží na typu a zaměření projektu), má mít vliv na územní 

plánování v daném regionu atd.   

• Nabídka projektu má obsahovat popis expertízní činnosti a kompetence ČGS (jiného 

subjektu), případně dalších účastníků, aby bylo dokázáno, že jejich odborné vlastnosti a 
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znalosti jsou relevantní pro řešení cílů projektu. Předložte životopisy, seznamy předchozích 

projektů, zkušenosti atd.    

• Před zahájením projektu musí být provedena revize předchozích výsledků a studií ve 

vybrané oblasti, aby nedocházelo k duplikaci prací. 

• Definujte terminologii a konvenci používání termínů, které použijete v nabídce a realizaci 

projektu. To přispěje k odstranění případných nedorozumění ze strany úředníků financující 

organizace.  

 

3.1.2 Fáze realizace 

 

• Management partnerské organizace musí vysvětlit svému technickému personálu, jaký je 

účel projektu, jeho praktický dopad a důležitost projektu pro partnerskou organizaci. To 

přispěje k aktivnějšímu zapojení do projektu. 

• Management pověří technický personál nejen jeho zapojením do logistiky projektu (doprava, 

poskytování dat apod.), ale rovněž do odborných diskusí, terénní práce apod. Například, 

vedoucí příslušného odboru může vyžadovat na svých podřízených podávání periodických 

technických zpráv o jejich aktivitách na projektu (měsíčně, jednou za dva měsíce atd.).  

• Zapojte lokální techniky aktivně do přípravy databází, zpráv, map a dalších výstupových 

materiálů. Výkonná činnost by měla obsahovat následující typy aktivit:  

• vzdělávání,  

• terénní práce,  

• semináře,  

• laboratorní práce,  

• zdokonalování fyzických zdrojů (terénní a laboratorní vybavení nebo pomůcky 

atd.).  
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• V případě, že součástí projektu bude terénní práce, organizujte setkání a prezentaci na 

radnicích (popř. Jiných kompetentních místech) před a po terénních pracech. Před 

zahájením prací v terénu to může přispět k informacím o potřebách a požadavcích 

příslušných regionálních, městských nebo místních správ a k vymezení geografických 

oblastí největších problémů. Po skončení terénních aktivit je prezentace užitečná k 

poskytnutí předběžných výsledků a pozorování zjištěných problémů během práce 

specialistů ČGS v terénu. Prezentace budou v podobě seminářů.  

• Partnerská organizace musí vysvětlit svým technikům že vzdělávání je základním 

předpokladem pro jejich další kariéru v instituci. To napomůže jejich aktivnějšímu zapojení 

do vzdělávací náplně projektu. 

 

3.1.3 Fáze poskytování výsledk ů a publicity 

 

• Poskytování informací a publicita je důležitou součástí projektu. Podcenění této fáze může 

vést ke znehodnocení výsledků předchozích fází. 

• Organizujte prezentace výsledků formou odborných seminářů na vědecké úrovni a rovněž 

na úrovni popularizace vědy. 

• Využívejte lokálních a regionálních sdělovacích prostředků (v rámci tiskových konferencí) 

pro sdělení klíčových výstupů projektu nebo alespoň informování veřejnosti o existenci 

nových produktů a o tom, jak budou k dispozici (podle toho, jak dovolí praktiky rozšiřování 

poznatků partnerskou organizací).  

• Fáze předávání výsledků a publicity by měla být realizována společně s partnerskou 

organizací - nenechat zodpovědnost po skončení projektu jen na partnerovi.  

• Během formulace projektu musí být vyčleněna adekvátní část rozpočtu, času a kapacit na 

etapu prezentace. Rozpočet bude počítat s financemi na zhotovení CD s digitálními 

databázemi a na tištěné mapy a zprávy.  

• Distribuujte výsledky v digitální I tištěné (grafické) formě. Výsledeky v digitální formě musí 

být ve formátu snadno kompatibilního software GIS (správně označená vektorová a rastrová 
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data). Výsledky by měly rovněž být dostupné na odpovídajících webových stránkách, např. 

na stránkách zřízených partnerskou organizací. 

• Geografické informační technologie GIT a software k distribuci výsledků musí být 

doprovázeny dostatečným školením v užívání těchto nástrojů. Tento aspekt má být 

uvažován během školení ve výkonné fázi projektu. Aktivity typu GIT mají být aplikovány v 

aktuální projektové práci ve všech úrovních.  

• Zařiďte, aby výsledky byly předloženy expertům nebo technikům všech odpovídajících 

organizací příjemců: civilní obraně, státním organizacím zodpovídajícím za prevenci a 

sledování přírodních rizik, univerzitám, specializovaným soukromým organizacím (seznam 

takových organizací měl být již definován předem).  

• Formáty GIS databáze a software by měl být kompatibilní nejen se softwarem  ESRI nebo s 

jiným licencovaným softwarem, ale take s volně stažitelnými software (např. ILWIS 

http://www.itc.nl/ilwis/downloads/ilwis33.asp). 

• Zajistěte, aby výstupy byly distribuovány organizacím, které mohou rozhodovat (radnice a 

místní správy, Červený kříž / Červený půlměsíc, policie, armáda, Civilní obrana apod.). 

Výstupy mají být předány v odpovídající formě a měřítku. Např. pro správu obcí nebo měst 

mapové podklady zhotovené během projektu.  

• Publikujte ve vědedckých časopisech, přednáškami nebo postery na konferencích apod.   

• Nezapomeňte na širokou publicitu veřejnosti (postery a brožurky na radnicích). Připravte 

publikační materiál na různých odborných úrovních (školy, střední školy, university, 

graduovaní studenti, experti apod.). Např. směrnice v dosažitelné úrovni, ne pro experty.   

• Opatrně definujte vlastnická práva již ve fázi přípravy projektu, aby např. výsledky nebyly 

vlastnictvím pouze jedné příjmové organizace. Zajistěte možnost užití širokým spektrem 

organizací, které projeví zájem. 

• Tištěný manuál k využití výsledků musí být připraven tak, aby se předešlo ztrátě know-how v 

případě změn ve složení technického personálu. Pokud to je možné, manuál by měl být 

přístupný v digitální formě a případně upraven k zavěšení do veřejné webové sítě (např. 

založte stránky Wikipedia).  
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• Založte projektové webové stránky, jednak otevřené pro veřejnost, jednak pro specifický 

personál (např. pro sdílení dat nebo jiných informací). 

• Uspořádejte následnou schůzku s představiteli partnerské organizace, např. v případě, když 

je interpretace výsledků projektu prezentována místním partnerem. 

• Ověřte, zdali jsou výsledky projektu správně interpretovány (vcelku nebo v dílčích částech) 

prostřednictvím konečných uživatelů.   

• Hodnoťte průběh a dopad vzdělávání techniků z organizací příjemce. 

• Zařiďte zpětnou vazbu využití různých výsledků projektu. 

• Pomáhejte konečným uživatelům a příjemcům ve využívání výsledků a v doporučeních. 

• Řešte problémy, které mohou nastat příjemcům po skončení projektu. Například – když 

příjemce nebo konečný uživatel změní softwarovou bázi (GIS) a projektové složky musí být 

přestavěny do kompatibilního formátu. 

• Během závěrečné fáze projektu musí být definovány možnosti jeho dalšího pokračování. 

Toto následné stadium může začít 6 měsíců až jeden rok od skončení projektu, případně i v 

jiných časových rozpětích. Vždy záleží na konkrétních podmínkách. Časový odstup je 

potřebný pro publikování a užití výsledků.   

• Doporučuje se, aby stadium pokračování projektu zahrnovalo jednu hodnotící schůzi v 

každé zainteresované organizaci (příjemce, konečný uživatel apod.). Celkově je dostačující 

pro tyto hodnotící schůze 3-5 dnů.  Pokračující stadium záleží na dostupných zdrojích a 

rozpočtu. Tyto dodatečné zdroje by měly být zahrnuty do rozpočtu.  

• Rozpočet každého projektu má obsahovat (pokud to bude možné), určitou finanční částku 

na “follow-up” aktivity. 


