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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je charakteristika vzdělávacích akcí, které pořádá 

pro veřejnost Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně. Cílem práce je analýza 

a zhodnocení vzdělávacích kurzů a seminářů pro vybrané skupiny obyvatel v kontextu 

s dalšími vzdělávacími a komunitními aktivitami. Důraz je kladen především na činnosti 

realizované v rámci projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Práce se 

zaměřuje na kurzy počítačové a informační gramotnosti, motivační semináře, výchovu 

a vzdělávání dětí ohrožených sociální exkluzí, tematické semináře, e-learningové kurzy 

a přednášky pro seniory. Prostor je věnován také propagační činnosti vsetínské knihovny.  
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Abstract: 

The thesis deals with educational events organized for the public by The Masaryk Public 

Library in Vsetin. The goal of the thesis is an analysis and enrichment of educational 

courses and seminars for selected target groups of citizens in the context of other 

educational and community activities. Special emphasis is given to projects co-financed 

from the European Union funds. This thesis focuses on courses of computer and 

information literacy, motivational seminars, education of children endangered by social 

exclusion, technical seminars, e-learning courses and lectures for senior citizens. 

Marketing of the Vsetin library is also mentioned. 
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Předmluva 

Tématem této diplomové práce je Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně a její 

kurzy pořádané pro veřejnost od roku 2006 do současnosti. Jedná se totiž o období 

realizace dvou rozsáhlých projektů zaměřených převážně na vzdělávací aktivity           

pro občany Vsetínska.  

 

Obsah diplomové práce byl oproti původnímu zadání poněkud změněn, 

respektive rozšířen. Prvotním záměrem práce bylo zmapovat a zhodnotit aktivity 

projektu „Masarykova veřejná knihovna Vsetín jako instituce komunitních aktivit a 

celoživotního vzdělávání ve Vsetíně“, který probíhal v letech 2006 – 2008. Téma bylo 

zadáno v roce 2007. Vlivem různých okolností došlo k jeho zpracování až nyní. 

Vsetínská knihovna během této doby nezahálela a v roce 2009 navázala na výše zmíněný 

projekt dalším, jehož náplní bylo mimo jiné také pořádání vzdělávacích kurzů a seminářů 

pro veřejnost. V diplomové práci jsou tedy zmíněny oba projekty.  

 

Toto téma jsem zvolila proto, že jako novou obyvatelku Vsetína mě krásné, 

moderní sídlo knihovny a její, u nás v té době, průkopnické pojetí funkcí knihovny velmi 

zaujalo. Knihovna jako místo plné knih a dalších informačních zdrojů, ale také knihovna 

jako místo setkávání a knihovna jako vzdělávací centrum. Později, už jako matka 

na mateřské dovolené, jsem její „multifunkční“ zaměření ocenila osobně. Využila jsem 

nabídku jazykových kurzů a procvičila si angličtinu. Vděčná jsem i za dětský koutek 

ve volném výběru knih. O Komunitním klubu nemluvě. Jako knihovnici, i když dočasně 

mimo obor, mě tedy lákalo proniknout do těchto činností hlouběji. 

 

Cílem této práce je zmapovat a zhodnotit vzdělávací kurzy a semináře, které pro 

veřejnost pořádá vsetínská knihovna. V kontextu dalších vzdělávacích a komunitních 

činností je důraz kladen především na akce realizované v rámci projektů 

spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. Ostatní části práce dokreslují celkový 

obraz instituce a poskytují základní přehled projektových činností MVK. U prvního 

projektu je popis jednotlivých kurzů členěn podle cílových skupin účastníků těchto 

kurzů. U druhého projektu jsou kurzy popsány samostatně, protože zde dochází 

k prolínání účastníků z cílových skupin nezaměstnaných, maminek na mateřské dovolené 

a osob pečujících dlouhodobě o závislého člena rodiny. Diplomová práce zmiňuje také 
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investiční projekt města Vsetína, díky kterému knihovna získala nové prostory pro svou 

činnost. Součástí práce je i popis kurzů určených seniorům, kteří tvoří významnou 

cílovou skupinu obyvatel regionu.  

 

Diplomová práce je strukturována do systému číslovaných kapitol, podkapitol a 

oddílů. Rozsah práce je 94 stran a 9 stran příloh. Součástí textu jsou obrázky, grafy a 

tabulky vztahující se ke konkrétním kapitolám. Informační zdroje v bibliografickém 

soupisu jsou citovány podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Citace v textu jsou uvedeny 

podle metody Harvardského systému pomocí prvního prvku záznamu a data vydání 

v hranatých závorkách. 

 

Závěrem bych chtěla poděkovat Mgr. Kateřině Janoškové a paní Janě Krajčové  

za vstřícný přístup při odhalování zákulisí projektových činností MVK a poskytnutí 

statistických ukazatelů týkajících se těchto činností. Mé poděkování patří také          

PhDr. Heleně Gajduškové, ředitelce vsetínské knihovny, za ochotu a poskytnuté 

informace. V neposlední řadě patří můj dík i vedoucí diplomové práce PhDr. Mileně 

Černé za cenné připomínky a rady. 
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1 Úvod 

 Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně (dále jen MVK) právě letos slaví 

devadesát let své existence. Od doby svého vzniku až do dnešních dnů prošla řadou 

krušných chvil, které s sebou přinášely historické události, jako například ztráta 

původního názvu nebo vyřazení mnoha cenných, ve své době nežádoucích, publikací. 

Často bylo také nutno řešit problémy týkající se nevyhovujících prostor sídla knihovny. 

Přes všechny potíže se MVK vždy snažila být institucí sloužící co nejširšímu okruhu 

uživatelů, ať už nabídkou dostupné literatury, tak i charakterem a množstvím pořádaných 

akcí a besed. Dnešní MVK, tak jak ji znají občané Vsetína, realizovala tyto snahy téměř 

k dokonalosti.  

 

  MVK jak už z názvu vyplývá je knihovnou veřejnou, tudíž nespecifikovanou    

na určitou oblast odborného zájmu, ale sloužící všem. Všem obyvatelům města Vsetína a 

jeho okolí. Aby bylo možné tuto službu vykonávat co nejlépe, je nezbytná dobrá 

komunikace a spolupráce s dalšími organizacemi ve městě i mimo něj. Tento fakt si 

vedení MVK velmi dobře uvědomuje a právě ve spolupráci s řadou institucí realizuje 

většinu svých aktivit pro veřejnost.  

 

MVK je typickým představitelem takzvané komunitní knihovny. Výraz 

komunitní knihovna je dnes již ustáleným pojmem v knihovnické terminologii. 

Knihovna, kterou lze charakterizovat jako komunitní, neomezuje své aktivity pouze      

na registrované uživatele, ale oslovuje celou komunitu.Komunitní knihovna se snaží 

mapovat potřeby všech skupin občanů v místě a od těchto potřeb odvozuje svoje aktivity, 

kterými podporuje dobré soužití lidí v místě a rozvíjí dobré vztahy mezi lidmi a 

organizacemi [Baletka, 2008]. To vše MVK bezezbytku splňuje.  

 

Činnost MVK ovlivňují nejen potřeby obyvatel, ale i místo, ve kterém působí a 

jeho charakteristické rysy.  Město Vsetín je často nazýváno „srdcem Valašska“. Jedná se 

o oblast východní Moravy, která se odedávna vyznačovala hornatou, nehostinnou, řídce 

osídlenou krajinou. K výraznějšímu nárůstu počtu obyvatel došlo                             

během 14. až 17. století, kdy tuto část Moravy začali osidlovat pastevci – Valaši. I když 

se z Valašska postupně stal průmyslový region, duch minulých dob zde stále přetrvává a 

lidé pocházející z tohoto kraje jsou na svůj původ hrdí a zakládají si na něm. Místní 
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folklór, písně a tance dodnes tvoří významnou složku kulturního života obyvatel 

Valašska. Tato osobitá kultura je často vyzdvihována při propagaci Valašska, které se 

v posledních letech výrazně orientuje na posílení cestovního ruchu. Na propagaci regionu 

se mimo jiné podílí i MVK, a to prostřednictvím Informačního centra, které je její 

součástí.  
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2 Město Vsetín 

 
Obr. č.  1 - Znak města Vsetína (převzato z www.mestovsetin.cz) 

 

Město Vsetín se řádí k nejvýznamnějším střediskům východní Moravy. Je 

součástí Zlínského kraje a rozprostírá se na obou březích řeky Bečvy, na úpatí Západních 

Beskyd a Javorníků. První zmínku o něm najdeme v historických spisech pocházejících 

z let 1297 až 1308. Význam Vsetína však začal narůstat  až během 19. století, kdy se 

ve městě rozvíjela průmyslová výroba. V roce 1909 se Vsetín stal okresním městem. 

2.1 Vsetín jako pr ůmyslové centrum regionu  

V době, kdy se Vsetín stal okresním městem, byl již významným průmyslovým 

centrem regionu. Počátky industrializace Vsetína lze spatřovat ve zřízení cukrovaru 

v roce 1837, i když jeho existence ve Vsetíně netrvala příliš dlouho. Roku 1851 byla 

založena společnost pro těžbu a prodej dřeva. V návaznosti na tuto společnost vznikla 

továrna na zápalky a továrna na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva. Po světové 

hospodářské krizi v roce 1929 klesal význam dřevozpracujícího průmyslu, a na významu 

nabývala oblast zpracování kovů. Jedním z hlavních průmyslových odvětví Vsetína byl   

i zbrojařský průmysl. Výstavba závodu na výrobu zbraní Zbrojovky byla zahájena v roce 

1937. Dalším významným podnikem ve Vsetíně byla továrna Josefa Sousedíka 

na výrobu elektromotorů, která byla po roce 1948 znárodněna. V 50. letech minulého 

století patřily k nejvýznamnějším průmyslovým podnikům ve Vsetíně především            

n. p. Zbrojovka a n. p. MEZ1, bývalá továrna Josefa Sousedíka. Po roce 1989, 

v souvislosti s politickými i společenskými změnami, došlo ke změnám i v hlavních 

průmyslových podnicích ve Vsetíně. N. p. Zbrojovka i n. p. MEZ se postupně rozpadly 

na menší samostatné firmy.  

 

Díky zvyšující se průmyslové, především zbrojní, výrobě v době druhé světové 

války, vzrostl počet obyvatel téměř na dvojnásobek. Ve Vsetíně žilo v té době na 14 tisíc 
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obyvatel. To mělo za následek nedostatek bytů. Došlo tedy k masivní výstavbě 

činžovních bytů, na kterých měly zájem hlavně průmyslové podniky. Během 60. až 80. 

let 20. století se opět rozšířily možnosti bydlení ve Vsetíně, a to díky výstavbě několika 

panelákových sídlišť. To mělo za následek další nárůst počtu obyvatel. Od roku 1970 do  

roku 1991 vzrostl počet obyvatel asi o osm tisíc [Baletka, 2008]. 

 

V padesátých letech bylo potřeba vybudovat bydlení pro zaměstnance továren, 

kteří se sem stěhovali za prací. V pozdějších letech se do Vsetína naopak stěhovali lidé 

z okolí, protože zde pro ně byl dostatek bytů v nových panelákových sídlištích. I dnes 

patří průmyslové podniky k hlavním zaměstnavatelům v regionu. Až 39 % obyvatel 

Vsetína je zaměstnáno v oblasti průmyslové výroby [Město Vsetín, 2007, s. 16]. 

2.2 Kulturní spolky ve Vsetín ě a jejich činnost 

Ve druhé polovině 19. století s rozvojem Vsetína jako střediska průmyslu se 

postupně vytvářely podmínky pro náročnější kulturní vyžití. Po zrušení poddanství v roce 

1848 byly zakládány různé kulturní spolky. Ve Vsetíně byl prvním takovým spolkem 

mužský pěvecký spolek založený roku 1859. Přestože měl německý název 

„Männergesangverein“, jeho členy byli i občané české národnosti. Následovaly čtenářské 

spolky Casino a Beseda, v jejichž existenci lze spatřovat počátky knihovnictví               

ve Vsetíně.  

 

V roce 1872 byl ve Vsetíně založen vzdělávací spolek Snaha. Co do jeho 

působení se jednalo o velmi významný spolek, neboť téměř celé půlstoletí předurčoval 

charakter společenského dění ve městě. Spolek Snaha měl zpočátku dva odbory: 

čtenářský a vzdělávací. Roku 1879 se do spolku začlenili i ochotníci, kteří se o dva roky 

později stali třetím odborem Snahy. Roku 1882 sem přešli i členové Mužského 

pěveckého spolku. Vznikl tedy další odbor, pěvecký. Roku 1896 byl zřízen odbor 

turistický a roku 1912 odbor hudební. Činnost Snahy zeslábla až v období první světové 

války [Baletka, 2008]. 

 

Řada spolků byla zřizována při průmyslových podnicích, byly to tzv. dělnické 

spolky a organizace. Mezi nejaktivnější spolky tohoto druhu patřilo Kulturní sdružení 

zaměstnanců Zbrojovky. Zaměstnanci Zbrojovky přišli do Vsetína za prací z celého 
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území Čech a Moravy, a tak se často scházeli i mimo pracovní dobu a chtěli se bavit. 

Toto sdružení rozvinulo především rozsáhlou ochotnickou divadelní činnost.  

 

Před únorem 1948 hlavní část kulturního života ve městě zajišťovaly spolky a 

sdružení občanů, jako byl třeba Klub „Z“2. Většina z nich byla roku 1950 zrušena a 

kulturní činnost přešla pod správu ROH3.  

2.3 Současný Vsetín a role MVK p ři pln ění jeho cíl ů  
 

Ve Vsetíně žilo k 31. 12. 2010 27.649 obyvatel [Vsetín, 2011]. Nejčetnější 

skupinu obyvatelstva tvoří lidé ve věku 25 – 34 let, z čehož vyplývají mimo jiné 

požadavky na podporu vytváření pracovních míst na trhu práce, včetně podpory 

celoživotního vzdělávání. Druhou nejčetnější skupinou jsou lidé ve věku 50 až 59 let, což 

za několik málo let bude vyvolávat potřebu na zvyšování kapacit sociálních služeb      

pro seniory [Město Vsetín, 2007, s. 31]. Na tyto skupiny obyvatel je do značné míry 

zaměřena i komunitní a projektová činnost MVK.  

 

Globální cíl strategie města Vsetína je formulován následovně: „Vsetín, srdce 

Valašska – příjemné město k životu, práci a zábavě; město usilující o zvyšování kvality 

života při respektování udržitelného rozvoje“ [Město Vsetín, 2007, s. 5]. 

 

Snahy vedení města směřují k tomu, aby vycházelo vstříc nejrůznějším potřebám 

občanů, aby zde byl dostatek pracovních příležitostí, a také dostatek možností, jak trávit 

volný čas. V neposlední řadě se Vsetín snaží být místem přitažlivým pro turisty. 

Při plnění těchto cílů město Vsetín spolupracuje s řadou místních organizací a institucí. 

Jednou z nich je i MVK. Zástupci knihovny se účastní například komunitního plánování, 

projektu Zdravé město Vsetín apod. MVK nachází uplatnění především v oblasti 

vzdělávání, volnočasových a kulturních aktivit pro menšinové skupiny i širokou 

veřejnost. Mezi menšinové skupiny, na které se činnost MVK zaměřuje, patří především 

osoby se zdravotním postižením, nezaměstnaní, senioři a rodiče s malými dětmi. 

Provozem Informačního centra se podílí na zajišťování služeb pro turisty a návštěvníky 

Vsetína. 

 

                                                 
2 Klub zaměstnanců Zbrojovky 
3 Revoluční odborové hnutí 
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3 Masarykova ve řejná knihovna ve Vsetín ě 
 

 
Obr. č.  2 - Logo Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně (převzato z www.mvk.cz) 

 
 

Masarykova veřejná knihovna Vsetín je příspěvkovou organizací, jejímž 

zřizovatelem je město Vsetín. Ve smyslu § 12 zákona č. 257/2001 Sb., o veřejných 

knihovnických službách a podmínkách jejich poskytování, se jedná o knihovnu základní.  

 

MVK je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy a regionální centrum 

knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro veřejné knihovny okresu 

Vsetín. Regionální funkce v okrese Vsetín zajišťuje MVK na základě písemné smlouvy 

s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Na základě této smlouvy je MVK 

tzv. pověřenou knihovnou. 

 

Kromě tradičních knihovnických činností se vsetínská knihovna zabývá i pomocí 

vybraným, ohroženým, skupinám obyvatel se zapojením do běžného života, poskytuje 

celoživotní vzdělávání a snaží se o propojování komunit s jednotlivci v rámci regionu. 

Tímto se MVK stává jakýmsi komunitním a vzdělávacím centrem pro občany Vsetínska. 

Součástí knihovny je i Informační centrum, které poskytuje informační a jiné služby 

turistům, návštěvníkům města i místním občanům.  

 

Knihovna se svým rozsáhlým množstvím aktivit a nabízených služeb pro všechny 

skupiny občanů stala nedílnou součástí společenského a kulturního dění ve Vsetíně. 

3.1 Historie knihovnictví ve Vsetín ě 

3.1.1 Před vznikem knihovny 

Počátky knihovnictví ve Vsetíně lze spatřovat ve vzniku čtenářských spolků 

ve druhé polovině 19. století. Roku 1860 byl založen česko - německý čtenářský spolek 

Casino. Jeho cílem bylo mimo jiné získat co nejlevněji přístup k novinám a časopisům.    

O dva roky později vznikl ve Vsetíně již český čtenářský spolek Beseda. Spolek odebíral 

české noviny a časopisy. V roce 1872 byl ve Vsetíně založen vzdělávací spolek Snaha, 
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který svou rozsáhlou činností výrazně zasáhl do kulturního dění Vsetína přelomu 19. a 

20. století. Právě při Snaze byla roku 1880 zřízena knihovna určená široké veřejnosti. 

Nejprve její knižní fond čítal pouze několik desítek svazků, ale během pár let se rozrostl 

na stovky knih. V roce 1913 otevřely sdružené spolky ve městě první veřejnou čítárnu 

[Masarykova, ©2008b]. 

3.1.2 Vznik a vývoj MVK do roku 1989  

Po vzniku samostatného Československa stát výrazně zasáhl do organizace 

knihovnictví. Roku 1919 byl vydán zákon o veřejných knihovnách obecních, který 

nařizoval zřídit v každé politické obci veřejnou knihovnu. Proto se 7. března 1920 

usneslo městské zastupitelstvo zřídit Masarykovu městskou knihovnu, na počest oslav 

70. narozenin T. G. Masaryka. 

 

Na základě tohoto usnesení zahájila 2. února roku 1921 nově zřízená Masarykova 

veřejná knihovna provoz. Jednotlivé spolky do ní měly odevzdat své knihy. Vzdělávací 

spolek Snaha věnoval několik set knih, čímž byl vytvořen základ knižního fondu nové 

knihovny.  Dočasně byl pro knihovnu vymezen prostor v zasedací síni radnice. Zde 

knihovna sídlila až do roku 1932. Prvním knihovníkem byl knihovní radou jmenován 

Bohumil Lehký.   

 

 V roce 1932 došlo k přestěhování knihovny. Výrazně si tím však nepolepšila, 

protože měla stále k dispozici pouze jednu místnost. Ve 30. letech došlo k poklesu 

výpůjček, jehož příčinu lze přičítat hospodářské krizi a napjaté politické situaci. V tomto 

období začala knihovna rozvíjet přednáškovou činnost.    

 

Během druhé světové války bylo z knižního fondu vyřazeno přes 2 000 knih. 

Nežádoucí byly například tituly s legionářskou tematikou, knihy židovských autorů, 

spisy o Masarykovi a Československé republice apod. Naopak vzrostl počet německých 

knih. Z názvu knihovny bylo vyjmuto jméno prvního československého prezidenta        

T. G. Masaryka. Po skončení války roku 1945 byla Masarykova veřejná knihovna         

ve Vsetíně obnovena. Z vyřazených svazků tzv. nepřátelské literatury se po válce          

do fondu vrátila pouze necelá polovina.  
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Krátce po osvobození v květnu roku 1945 utvořili vybraní delegáti místních 

spolků kulturní radu, která zajišťovala obnovu a organizaci kulturního života ve Vsetíně. 

V prosinci roku 1945 se po válce poprvé sešla knihovní rada, která do funkce knihovníka 

jmenovala místního rodáka Zdeňka Rudu, který byl pro tuto práci odborně kvalifikovaný 

a zastával ji jako své trvalé, hlavní zaměstnání. V roce 1946 bylo po rozsáhlé revizi 

knihovního fondu vyřazeno asi 2 000 svazků. V září roku 1947 dostala městská knihovna 

k dispozici větší prostory. Přestěhovala se do klubovního domu Zbrojovky (Klub „Z“), 

kde jí byly vyčleněny čtyři místnosti. Toto řešení však bylo opět vnímáno spíše jako 

provizorní, protože budova byla ve velmi špatném stavu. 

 

Politické události roku 1948 přinesly řadu změn. K moci se dostali komunisté a 

začali silně uplatňovat svůj vliv. To se projevilo i ve skladbě knihovního fondu a výběru 

pracovníků. Pozitivním činem této pohnuté doby bylo otevření městské veřejné čítárny 

v září roku 1948, kterou do té doby knihovna neměla. Byla zřízena rovněž příruční 

knihovna obsahující naučné a jazykové slovníky, atlasy, průvodce apod. Městská čítárna 

byla určena pro mládež a dělnický lid. Dělníci ale čítárnu využívali minimálně a v roce 

1950 klesl počet výpůjček asi o jednu třetinu. Příčinu poklesu výpůjček lze mimo jiné 

spatřovat i v menším výběru knih.  

 

V 50. letech došlo v našem státě k upevnění moci komunistů. V knihovnách byla 

preferována literatura stimulující socialistické myšlení a kolektivního ducha. V roce 1951 

bylo z knižního fondu MVK vyřazeno přes tisíc titulů označených za nevhodné a 

Masarykova veřejná knihovna byla přejmenována na Okresní lidovou knihovnu. Správa 

knihovny tak přešla z rukou městského zastupitelstva do rukou zastupitelstva okresu. 

Přínosem pro knihovnu a občany Vsetína bylo zavedení volného výběru knih, nejprve 

naučné literatury, později i beletrie. V tomto období se kromě výpůjčních služeb 

vsetínská knihovna ve větší míře zaměřila na pořádání kulturně výchovných akcí, jako 

jsou například literární besedy, hudební pořady a vzdělávací akce z různých odvětví vědy 

a kultury.   

 

V roce 1957 se tehdejší Okresní lidová knihovna přestěhovala z nevyhovujících 

prostor budovy Klubu „Z“ do budovy v části Vsetína zvané Svárov (viz příloha č. 1). 

Nejprve měla k dispozici pouze přízemí, později získala do svého užívání celou budovu. 

V roce 1966 bylo ve vsetínské knihovně zřízeno oddělení pro dospívající mládež             
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a o dva roky později také hudební oddělení. V roce 1969 vznikl v oddělení pro 

dospívající mládež tzv. klub mladých, který pořádal pro své čtenáře různé besedy. 

V budově na Svárově setrvala knihovna až do roku 2006. 

 

V roce 1970 byl název Okresní lidová knihovna změněn na Okresní knihovna. 

Tento název nesla knihovna až do konce roku 1990. V roce 1971 vznikla Okresní 

knihovně povinnost soustřeďovat tiskoviny vydávané na území okresu, a tak knihovna 

začala systematicky budovat oddělení regionální literatury.  

 

V 70. a 80. letech došlo k rozvoji ediční činnosti. Vsetínská knihovna vydávala 

u příležitosti různých politických a kulturních výročí tematické bibliografie. Pro toto 

období je charakteristická i spolupráce s knihovnami ROH a dalšími specializovanými 

knihovnami.  

 

K řadě výše zmíněných akcí pořádaných knihovnou, které se těšily zájmu čtenářů, 

přibyla další, a to pořádání knihovnických lekcí pro žáky vsetínských škol, posléze i pro 

děti předškolního věku. Pracovnice knihovny se intenzivně věnovaly práci s dětským 

čtenářem také v kroužku nazvaném Mladý knihovník [Masarykova, ©2008b]. 

3.1.3 Vývoj MVK od roku 1989 do sou časnosti  

Listopadové události roku 1989 přinesly řadu změn snad do všech oblastí lidské 

činnosti. Stranou nezůstala ani vsetínská knihovna. Především se v roce 1990 vrátila 

ke svému původnímu názvu „Masarykova veřejná knihovna“. S prstem na tepu doby 

byla zavedena kopírovací služba, začaly se půjčovat videokazety a kompaktní disky. 

Besedy a ostatní kulturní akce se zaměřily především na zpřístupnění literatury, která 

byla dříve nedostupná. Byla také uspořádána výstava exilové a samizdatové literatury.  

 

V roce 1991 byl do knihovny pořízen první počítač, tehdy však pouze 

pro ekonomické agendy. V roce 1992 byl zakoupen počítačový knihovnický systém 

Smartlib, čímž byla zahájena postupná automatizace knihoven okresu Vsetín. Nové 

knihy se již zpracovávaly prostřednictvím výpočetní techniky.  

 

MVK rozvinula spolupráci se zdravotně postiženými občany a v roce 1992 byla 

otevřena zvuková knihovna pro zrakově postižené.    



 

20 
 

 

V tomto období se také MVK poprvé pokusila získat peníze prostřednictvím 

grantů. V roce 1993 zaznamenala vsetínská knihovna první výraznější úspěch na poli 

projektové činnosti a získala grant na projekt Informační služby drobným a středním 

podnikatelům podpořený částkou 400.000,- Kč.     

 

V roce 1996 došlo k zásadním změnám v existenci knihoven okresu. Od MVK se 

oddělila knihovna ve Valašském Meziříčí a knihovna v Rožnově pod Radhoštěm.          

Do roku 1997 se postupně osamostatnily i další knihovny v okrese a přešly pod správu 

měst a obcí. Do té doby spadaly pod správu okresního úřadu. MVK však stále 

pokračovala a pokračuje s metodickou a instruktážní činností v rámci svěřených 

regionálních funkcí. 

 

V letech 1997 a 1998 díky úspěšným grantům z ministerstva kultury 

prostřednictvím programu RISK4 začala MVK půjčovat pomocí čárových kódů ve všech 

odděleních. Úspěšná byla i řada knihoven okresu, které díky podaným projektům získaly 

přístup k internetu.  

 

Konec 20. století se nesl ve znamení nárůstu poskytování informací 

prostřednictvím nových informačních technologií a rozšíření počtu počítačů s přístupem 

k internetu. A nejen to, knihovna se začala více zapojovat do kulturního a společenského 

dění ve městě. V únoru roku 1999 uspořádala „Malý ples pro knihu“ s literárními hosty a 

v březnu téhož roku poprvé zrealizovala soutěž pro malé spisovatele „O poklad strýca 

Juráša“.  

 

Na přelomu 20. a 21. století je možné v působení MVK zaznamenat nejrůznější 

komunitní aktivity. V roce 2000 byl při knihovně Senior klub, který zde působí dodnes a 

ve kterém se každý měsíc setkávají senioři. V dětské knihovně části Vsetína Luhu začal 

fungovat Klub maminek. A v dětské knihovně další části Vsetína na Trávníkách 

pokračovala setkávání zdravotně postižených občanů v rámci zvukové knihovny pro 

zrakově postižené. V roce 2001 vyšla knihovna vstříc také nezaměstnaným a po dohodě 

                                                 
4 Rozvoj informační sítě veřejných knihoven 
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s Úřadem práce jim byla nabídnuta možnost vyhledávat si zaměstnání pomocí internetu 

v určité dny zdarma. 

 

V tomto období se vsetínská knihovna snažila vyřešit dlouhodobý problém 

nevyhovujících prostor. Ty již nedostačovaly potřebám moderní knihovny 21. století, 

kterou se MVK chtěla stát. V roce 2002 ani v následujícím roce však bohužel nedošlo 

k realizaci již téměř hotového projektu na rekonstrukci budovy jedné z mateřských škol 

ve Vsetíně pro potřeby knihovny.  

 

V roce 2003 začala vsetínská knihovna spolupracovat s Nadací Open Society 

Fund Praha. Tři pracovnice knihovny se zúčastnily vzdělávacího programu „Cesta 

neziskových organizací do EU“, jehož cílem bylo připravit neziskové a příspěvkové 

organizace na čerpání peněz ze strukturálních fondů. Vzápětí knihovna zpracovala a 

podala v rámci vzdělávacího programu do Nadace Open Society Fund projekt „Cesta 

knihovny k vzdělávacímu a komunitnímu centru regionu“. Tento projekt pomohl 

knihovně k lepší orientaci v problematice evropských fondů a podařilo se jí vytyčit 

priority a cíle, kterých chtěla dosáhnout.  

 

Když bylo zahájeno první programovací období strukturálních fondů Evropské 

unie, MVK pružně zareagovala a využila předchozích znalostí a zkušeností v této oblasti. 

Výsledkem byl projekt „Vybudování prostor pro MVK jako instituce komunitních aktivit 

a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně“, který v červenci roku 2004 podalo město Vsetín 

ve spolupráci s MVK. Cílem projektu byla oprava části budovy v centru Vsetína          

pro potřeby knihovny. V roce 2005 byl projekt přijat k realizaci. 

 

Na tento investiční projekt navazoval neinvestiční projekt podaný vsetínskou 

knihovnou „Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a 

celoživotního vzdělávání“, jehož cílem byla integrace znevýhodněných osob                 

do  společnosti, a to především formou celoživotního vzdělávání. Tento projekt byl 

rovněž přijat k realizaci. 

 

V září roku 2006 se knihovna díky úspěšným projektům přestěhovala do nově 

zrekonstruovaných prostor a rozšířila své služby jako komunitní a vzdělávací centrum. 

V roce 2007 MVK začala, již v nových prostorách, naplno realizovat aktivity výše 
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zmíněného neinvestičního projetu. Jednalo se především o vzdělávací kurzy zaměřené  

na zvyšování počítačové gramotnosti, motivační semináře, volnočasové akce pro děti 

apod. Projekt byl ukončen v dubnu roku 2008.  

 

MVK také rozšířila nabídku akcí pro seniory, kteří se ukázali jako skupina 

občanů mající obrovský zájem o další vzdělávání. Od roku 2007 probíhá dvakrát ročně 

cyklus přednášek a seminářů nazvaný Akademický rok pro seniory, který se těší velké 

oblibě a zájmu zúčastěných.  

 

Řada akcí je věnována mladým uživatelům knihovny. V nové knihovně funguje 

tzv. K klub, který je přístupný všem uživatelům, ale trvale se orientuje na práci 

s mladými lidmi. V souladu s novými trendy byla v říjnu roku 2009 spuštěna stránka 

knihovny na sociální síti Facebook [Masarykova, ©2008b]. 

 

Na akce a kurzy pro znevýhodněné skupiny obyvatel pořádané v rámci projektu 

„Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního 

vzdělávání“ navázal v roce 2009 další projekt financovaný ze strukturálních fondů 

Evropské unie, který nese název „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně 

Vsetín – partnerství a zdravá komunita – celoživotní vzdělávání – prosperita“. Cílem 

projektu je pomoci ženám (a mužům ve stejné situaci) uplatnit se na trhu práce a 

ve spolupráci s vybranými institucemi ovlivnit vnímání problematiky rovných příležitostí 

žen a mužů na Vsetínsku. Aktivity projektu pokračovaly i v roce 2010 a nyní, na jaře 

roku 2011, je již projekt ve své závěrečné fázi. 

3.2 Organiza ční členění MVK 
 

Knihovna má v současné době 30 zaměstnanců. Organizačně se člení na oddělení, 

a to na oddělení služeb, oddělení zpracování fondu, středisko knihovních služeb a 

ekonomické oddělení. Do pracovního týmu knihovny patří ještě správce sítě a technický 

pracovník. 

 

 V rámci oddělení služeb zajišťují jeho pracovníci projektové aktivity a chod 

informačního centra, centrální půjčovny, studovny, hudebního oddělení, čítárny časopisů 
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a dětských oddělení. Součástí oddělení zpracování fondu je především akvizice a 

katalogizace. 

3.3 Popis základních činností MVK s d ůrazem na poskytované 
služby 

 
Přestože je MVK moderní informační institucí s řadou komunitních aktivit, svou 

činnost stále zakládá na tradičních knihovnických procesech. Tyto procesy však navíc 

obohacuje o další nadstavbové služby. K základním činnostem MVK patří akvizice a 

zpracování informačních pramenů, výpůjční a informační služby, regionální služby 

pro knihovny okresu Vsetín, provoz informačního centra, provoz zvukové knihovny 

pro zrakově postižené a vzdělávací a komunitní činnost.  

3.3.1 Akvizice a zpracování informa čních pramen ů 
 

V rámci akvizice přibude do knihovního fondu 6 000 – 8 000 nových titulů ročně. 

Rok 2010 byl v tomto ohledu lehce nadprůměrný, neboť bylo nakoupeno celkem      

8 145 nových dokumentů [Komentář, 2011]. Krásná literatura mírně převažuje            

nad naučnou literaturou. Mezi ostatní pořizované dokumenty patří noviny, časopisy, 

hudebniny, audiovizuální a elektronické dokumenty. Pro akvizici a katalogizaci 

knihovních jednotek je používán systém KP-win SQL.  

 
 Pokud čtenář postrádá ve fondu knihovny nějaký titul, má možnost jej doporučit 

k zakoupení. Může tak učinit prostřednictvím formuláře, který je od října 2009 dostupný 

na webových stránkách MVK, v záložce nazvané „Návrhy na doplňování fondu 

knihovny“. Do formuláře je třeba vyplnit alespoň název a autora doporučovaného titulu. 

Součástí záložky jsou i informace o stavu vyřízení nejnověji zadaných požadavků. 
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Obr. č.  3 - Formulář pro doplňování fondu knihovny (převzato z www.mvk.cz) 

 

3.3.2 Výpůjční a informa ční služby  
 

Mezi nejzákladnější činnosti, kterými se vyznačuje každá knihovna, patří 

absenční a prezenční půjčování knihovních dokumentů. A to jak z fondů vlastních, 

tak z jiných knihoven. K 31. 12. 2010 bylo uživatelům MVK a jejích poboček k dispozici 

124.117 knihovních jednotek [Komentář, 2011]. Velký důraz je kladen i na meziknihovní 

výpůjční službu. Za rok 2010 zaznamenala MVK 317 vyřízených požadavků svých 

čtenářů na tituly, které neměla ve svém knihovním fondu.  

 

 Nadstandardní službou, kterou knihovna nabízí svým uživatelům, je půjčování 

bestsellerů. Tato služba je dostupná za úplatu. Další výtisk stejného titulu je k dispozici 

pro běžné půjčování zdarma.   

 

 Kromě tištěných publikací mohou uživatelé MVK využívat i celou řadu 

elektronických informačních zdrojů. Mezi tyto zdroje patří: 

• Souborný elektronický katalog veřejných knihoven okresu Vsetín 

• ASPI – Automatizovaný systém právních informací 

• TAM – TAM Anopress – databáze plných znění článků z celostátních 

i regionálních periodik, přepisy rozhlasových a televizních pořadů, obsah 
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vybraných zpravodajských a informačních serverů, encyklopedie a další 

informační zdroje 

• ČTK – Infobanka – soubor databází aktuálního zpravodajství České tiskové 

kanceláře z domova i ze zahraničí. MVK má přístup do částí Česká republika, 

Země světa a Biografie 

• Manuscriptorium – databáze zpřístupňující informace o historických knižních 

fondech s návazností na digitální knihovnu digitalizovaných dokumentů 

• Neziskovky – obsáhlý server pro neziskový sektor 

 

Od podzimu 2010 je uživatelům MVK k dispozici elektronická čtečka knih. Jeden 

exemplář je uložen ve studovně k vyzkoušení, další dva si mohou čtenáři půjčit domů. 

Čtečka obsahuje 93 titulů českých i zahraničních autorů děl prozaických, básnických 

i dramatických. Svou skladbou je vhodná především pro žáky a studenty.  

3.3.3 Služby knihovnám v okrese Vsetín 

MVK zajišťuje regionální funkce na základě písemné smlouvy z roku 2002 

s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně. Na základě této smlouvy je MVK     

tzv. pověřenou knihovnou. Základním cílem regionálních služeb je zajištění co nejlepší 

dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům a koordinace 

odborných knihovnických činností.  Regionální funkce jsou financovány z rozpočtu 

Zlínského kraje, a to formou dotace. K pomoci menším knihovnám s poskytováním 

veřejných knihovnických a informačních služeb dochází na základě smluv s obecními 

úřady.  

 

V okrese Vsetín je celkem 81 knihoven, z tohoto počtu jsou 3 městské knihovny 

s více pracovníky, 11 profesionálních knihoven s jedním knihovníkem, 44 obecních 

neprofesionálních knihovnen a 23 poboček. Při poskytování regionálních služeb MVK 

spolupracuje s profesionálními knihovníky střediskových knihoven. Těchto knihoven     

je 5. Kromě vsetínské knihovny, která je pověřenou a střediskovou knihovnou současně, 

je to Obecní knihovna Horní Lideč, Základní knihovna Jablůnka, Městská knihovna 

Rožnov pod Radhoštěm a Městská knihovna Valašské Meziříčí [Komentář, 2011]. 

 

 Pro knihovny okresu jsou formou metodických návštěv zajišťovány tyto služby:  

- poradenská a konzultační činnost  
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- vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad 

- tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů 

- pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 

- pomoc při akvizici, zpracování a distribuci knihovních fondů pořízených 

z prostředků obcí  

- základní servis informačních a komunikačních technologií [Masarykova, 

©2008c]. 

Nákup knih z prostředků obcí většinou provádí knihovníci obsluhovaných knihoven nebo 

sami provozovatelé.  

 

V roce 2008 byla na webové stránky MVK umístěna záložka „Pro knihovny“. Je 

určena jak knihovnicím a knihovníkům jednotlivých knihoven okresu, tak také jejich 

zřizovatelům. Záložka obsahuje informace o regionálních službách, příslušné legislativě 

i akcích, které pro ně MVK pořádá.     

3.3.4 Služby informa čního centra 

Informační centrum, součást knihovny, dotváří profil MVK jako moderní 

informační instituce. Jeho hlavním posláním je poskytovat informační služby 

návštěvníkům Vsetína a jeho okolí. Mezi tyto služby patří poskytování informací o městě 

a regionu, o možnostech ubytování a stravování a poskytování aktuálních informací        

o  kulturních, sportovních a společenských akcích pořádaných v regionu. Informační 

centrum nabízí také přístup k internetu, jehož použití do 5 minut je zdarma.  

 

K výše uvedeným činnostem typickým pro Informační centrum města se připojují 

ještě knihovnické služby. Čtenáři vsetínské knihovny mají možnost v Informačním 

centru vracet vypůjčené knihy, prodloužit si výpůjční dobu, vyhledávat informace 

o konkrétním titulu v on-line katalogu knihovny, platit upomínky, tisknout a kopírovat. 

   

Další službou Informačního centra je nově otevřený tzv. Family point. Family 

point v informačním centru byl otevřen v září 2010 spolu s dalšími dvěma umístěnými 

na Městském úřadu ve Vsetíně a na vsetínském zámku. Jedná se o místo, kde mohou 

rodiče s malými dětmi svoje děti přebalit, nakojit, nakrmit apod. Family pointy jsou 

vybaveny přebalovacím pultem, místem pro kojení, dětským koutkem a informacemi      

o službách pro rodiny s dětmi.  
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V prostorách Iformačního centra se pravidelně uskutečňují také akce 

pro veřejnost, které jsou zaměřeny na rukodělnou výrobu a valašské tradice. 

3.3.5 Zvuková knihovna pro zrakov ě postižené 

Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké funguje od roku 1992 v prostorách 

klubovny dětské půjčovny ve Vsetíně – Trávníkách. Podle interních zdrojů MVK měla 

k 31. 12. 2010 34 čtenářů, kteří si mohou půjčovat k poslechu řadu zvukových knih       

na kazetách, CD a MP3. Ve zvukové knihovně je k dispozici internet s hlasovým 

výstupem a od roku 2000 také kamerová televizní lupa pro zvětšení zobrazovaného textu.  

 

Každé první úterý v měsíci se zde pořádají besedy na nejrůznější témata. Besedy 

jsou pořádány nejen pro uživatele zvukové knihovny, ale také pro jejich přátele a rodinné 

příslušníky. Kromě besed jsou součástí kulturně-společenských aktivit zvukové knihovny 

i hudební odpoledne a pravidelná klubová setkání zrakově handicapovaných. 

3.3.6 Vzdělávací a komunitní činnost  

Vzdělávací a komunitní aktivity představují významnou část v působení MVK 

s dlouholetou tradicí. Vzhledem k tematickému zaměření této práce je těmto aktivitám 

věnována samostatná kapitola (viz kapitola 4).   

3.4 Projektová činnost MVK zam ěřená na vzd ělávací a 

komunitní aktivity 

 MVK získává pro řadu svých aktivit podporu prostřednictvím grantových 

projektů.  Po mnohaletých zkušenostech s podáváním projektů a pečlivých přípravách, 

které každému projektu předcházejí, je většina jejích projektů úspěšná. Realizace 

takových projektů s sebou nese řadu povinností a závazků, kterým musí dostát. I to se 

však MVK daří. Každoročně přijíždí do vsetínské knihovny zástupci veřejných knihoven 

z celé České republiky, aby načerpali rady a poznatky především v oblasti získávání 

grantů z prostředků Evropské unie a inspirovali se vzorem MVK. Kromě Evropské unie 

čerpá vsetínská knihovna finanční pomoc pro pořádání vzdělávacích a komunitních akcí 

z grantů města Vsetína, z dotačního programu Ministerstva kultury                   

„Knihovna 21. století“ a z Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových.  
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3.4.1 Malé granty m ěsta Vsetína 

„Malé granty města Vsetína – Podpora akcí neziskových organizací konaných 

v rámci projektu Vsetín – Zdravé město a Akčního plánu zdraví a kvality života“ je 

grantový program financovaný ze zdrojů města Vsetína. Jeho cílem je mimo jiné 

zapojení široké veřejnosti do komunitního života a podpora neziskových organizací. 

Grantový program je zaměřen na podporu akcí neziskových organizací, které jsou 

v souladu s cíli projektu Vsetín – Zdravé město a Akčního plánu zdraví a kvality života. 

Velikost projektu není omezena. Celková výše příspěvku činí maximálně 10.000,- Kč, 

nejvýše však 70% celkových výdajů žadatele. Rozdělení finančních příspěvků probíhá  

ve dvou kolech. Pro rok 2011 jsou v současné době známy pouze výsledky z 1. kola. 

 

Cílem projektů MVK financovaných z grantového programu Malé granty města 

Vsetína je zapojení veřejnosti do komunitního života města, zkvalitnění mezilidských 

vztahů, setkávání generací, podpora lidových tradic, zvyků, ukázky lidových řemesel 

nebo podpora zájmu o čtenářství, literaturu a vlastní tvorbu. Mezi podpořené projekty 

patří pravidelně:  

• „Valašské Velikonoce, Kouzlo valašských Vánoc aneb lidové zvyky, tradice a 

lidová výroba“ –  přidělená dotace pro rok 2011 je 4 000,- Kč  

• „O poklad strýca Juráša“ – finanční podpora pro městské kolo soutěže na rok 

2011 je 5 000,- Kč.   

• „Aktivní život seniorů ve Vsetíně“ –  přidělená dotace pro rok 2011 je 4 000,- Kč. 

• „Prázdninová knihovna“ – výsledky pro rok 2011 ještě nejsou známy. V roce 

2010 byla vsetínské knihovně pro tuto akci přidělena dotace 10 000,- Kč [Město 

Vsetín, 2011]. 

3.4.2 Knihovna 21. století 

„Knihovna 21. století“ je dotační program, který každoročně vyhlašuje 

Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven. Jeho cílem je:  

• podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců  

• podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním 

postižením (nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké a nákup 

specializovaných technických zařízení pro tyto handicapované)  

• kulturní, výchovná a vzdělávací činnost  
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• ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí. 

Dotace je poskytována maximálně do výše 50% rozpočtovaných nákladů na celý projekt.  

 

 MVK z tohoto programu čerpá finanční prostředky na nákup knihovního fondu 

pro zrakově handicapované a na akce zaměřené na podporu čtenářství a vlastní tvorbu. 

Mezi podpořené projekty patří:  

• „Knihovna bez bariér“ - cílem projektu je podpora všeobecné dostupnosti 

knihovnických služeb fondů pro občany se zdravotním postižením a nákup 

knihovního fondu pro nevidomé a slabozraké. Pro rok 2011 byla projektu 

přidělena dotace 8 000,- Kč.  

• „Talent ze šuplíku“ – pro rok 2011 byla projektu přidělena dotace 5 000,- Kč. 

• „O poklad strýca Juráša“ – pro okresní kolo soutěže byla MVK pro rok 2011 

přidělena dotace 10 000,- Kč [Národní knihovna, 2011]. 

3.4.3 Nadační fond manžel ů Václava a Lívie Klausových 

Nadační fond manželů Klausových byl založen v roce 2003 a jeho cílem je 

podpora projektů a aktivit sociálně zdravotního charakteru a vzdělávacích aktivit. Jednou 

ze skupin občanů, které nadace podporuje, jsou senioři, a to v rámci projektu „Senioři 

komunikují“.  

 

Projekt „Senioři komunikují“ je zaměřen na výuku seniorů v oblasti práce            

s osobním počítačem a využíváním internetu. Senioři se také v rámci projektu mohou 

naučit používat mobilní telefon a platební kartu. MVK realizovala tento projekt v roce 

2007, kdy uspořádala pro seniory dva týdenní počítačové kurzy. V roce 2011 získala 

MVK finanční podporu na tento projekt pro tři knihovny okresu, a to pro knihovnu 

v Ústí, Liptále a Horním Lidči. V každé z knihoven se uskuteční jeden počítačový kurz 

pro seniory.    

3.4.4 Strukturální fondy EU 

Strukturální fondy EU slouží ke snižování rozdílů mezi regiony, mimo jiné jsou 

určeny na pomoc méně rozvinutým regionům a na podporu systémů vzdělávání  

 

 

 



 

30 
 

Existují dva strukturální fondy:  

• Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) - z finančních prostředků ERDF 

jsou podporovány investiční (infrastrukturní) projekty jakými jsou například 

výstavba silnic, rekonstrukce kulturních památek, podpora začínajícím 

podnikatelům apod.   

• Evropský sociální fond (ESF) – tento fond zajišťuje financování neinvestičních 

(neinfrastrukturních) projektů zaměřených například na rekvalifikace 

nezaměstnaných, programy pro zdravotně postižené osoby, děti, etnické menšiny 

a další znevýhodněné skupiny obyvatel apod. 

 

Zprostředkujícím článkem mezi evropskými fondy a konkrétními příjemci 

finanční pomoci jsou operační programy. Jedná se o oficiální dokumenty schválené 

Evropskou komisí definující problémy, které chtějí jednotlivé členské země za získané 

finanční prostředky řešit a čeho chtějí dosáhnout. Česká republika si pro programovací 

období 2007 – 2013 vyjednala 26 operačních programů (8 z nich je zaměřeno tematicky, 

7 z nich je vymezeno zeměpisně a ostatní umožňují přeshraniční a meziregionální 

spolupráci). Operační programy se dále dělí na prioritní osy, které konkrétně stanovují, 

na co mohou být finanční prostředky v rámci operačního programu vynaloženy. Prioritní 

osy se ještě skládají z oblastí, příp. podoblastí podpory [Euractiv.cz, 2011].   

 

 MVK během své dosavadní existence využila pro získání finančních prostředků 

z evropských fondů dva operační programy, a to Společný regionální operační program 

(SROP) a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).    

3.4.4.1 Spole čný regionální opera ční program 

SROP byl souhrnný dokument zahrnující rozvojové priority regionů, které mohly 

být v období let 2004 až 2006 podporovány ze Strukturálních fondů Evropské unie. 

Jedním z cílů tohoto programu byl i nárůst kvality života obyvatel regionů, všeobecný 

rozvoj lidských zdrojů a prohlubování sociální integrace.  

 

 MVK využila tento operační program pro získání finanční podpory na 

rekonstrukci budovy ve městě pro potřeby knihovny a na rozšíření vzdělávacích a 

komunitních aktivit pro občany Vsetínska. Program byl vedením knihovny zvolen proto, 

že z něj bylo možné čerpat finance z obou strukturálních fondů (ERDF i ESF), tedy       
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na investiční i neinvestiční projekty. Ve spolupráci s městem Vsetín, který byl 

překladatelem, vytvořila projekt nazvaný „Vybudování prostor pro MVK jako instituce 

komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně“. Cílem tohoto investičního 

projektu bylo právě získání nových prostor pro knihovnu. Vzápětí předložila MVK 

druhý, neinvestiční, projekt nazvaný „Masarykova veřejná knihovna Vsetín jako instituce 

komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně“. Oba projekty byly úspěšné a 

MVK již nic nestálo cestě v tom, aby se stala moderním vzdělávacím, komunitním a 

informačním centrem Vsetína. 

3.4.4.2 Operační program Lidské zdroje a zam ěstnanost 

OP LZZ je mimo jiné zaměřen na snižování nezaměstnanosti, profesní vzdělávání 

a začleňování sociálně vyloučených osob zpět do společnosti. Z tohoto operačního 

programu lze čerpat finanční podporu na podporu aktivní politiky na trhu práce, 

na sociální integraci, rovné příležitosti, veřejné služby apod. Řídícím orgánem je 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Odbor řízení pomoci z ESF [Fondy, 2011].   

 

MVK v návaznosti na cíle tohoto operačního programu vytvořila projekt nazvaný 

„Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín – partnerství a zdravá 

komunita – celoživotní vzdělávání – prosperita“. Projekt byl podán roku 2009 v rámci 

prioritní osy 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.4 – Rovné 

příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Cílem 

této oblasti podpory je podpora projektů zaměřených na osvětu a propagaci principu 

rovných příležitostí, zlepšení přístupu žen ke vzdělávání, motivaci zaměstnavatelů 

využívat nové formy zaměstnání. Cílovou skupinou jednotlivců jsou v tomto případě 

ženy s malými dětmi, rodiče samoživitelé a osoby pečující o další závislé členy rodiny. 

Cílovou skupinou organizací jsou především zaměstnavatelé a také organizace 

prosazující rovnost žen a mužů, orgány veřejné správy působící v oblasti slučitelnosti 

pracovního a rodinného života a poskytovatelé služeb péče o děti. 

 

 Projekt byl opět úspěšný a MVK od roku 2009 až do roku 2011 realizovala 

množství aktivit, jejichž cílem bylo zlepšení výchozí situace znevýhodněných osob 

na trhu práce a osvětová kampaň k této problematice cílená na zaměstnavatele i širokou 

veřejnost.  



 

32 
 

3.5 Propagace knihovny a jejích aktivit 

Propagace je nezbytnou součástí činností probíhajících v knihovnách. Jádro 

knihovnické profese spočívá v poskytování služeb, o kterých je třeba informovat.        

Bez dostatečné informovanosti konečných uživatelů by tyto služby byly využívány 

minimálně či dokonce vůbec, čímž by pozbývaly smyslu.  

 

Mezi prostředky využívané MVK při propagaci jejích aktivit patří tisk, rozhlas, 

televize, internet, výroční zprávy, zpravodaje, plakáty umístěné na plakátovacích 

plochách ve městě, letáky, prezentace na konferencích a seminářích a osobní 

komunikace. 

3.5.1 Tisk 

 Tisk patří mezi nejdůležitější propagační prostředky, protože oslovuje nejširší 

okruh potenciálních uživatelů. Je také velmi účinný. V místním tisku jsou například často 

pravidelné rubriky, ve kterých jsou zveřejňovány aktuality o dění v knihovně, informace 

o probíhajících akcích či novinkách ve fondu. Výhodou tisku je jeho relativně nízká cena 

a snadná dostupnost. Knihovna by měla spolupracovat nejen s místními novinami, ale 

také s regionálními deníky a odbornými časopisy. 

 

 MVK zviditelňuje sebe i své aktivity v tisku prostřednictvím Vsetínských novin, 

kde má svoji samostatnou rubriku. Tyto noviny jsou v měsíčních intervalech zdarma 

distribuovány do každé domácnosti ve Vsetíně. Jedná se tedy o účinný a velmi dostupný 

způsob propagace.  

 

Dalším takovým prostředkem je měsíčník Zpravodaj MVK (viz příloha č. 2), 

který vychází od září roku 2008. Širokému spektru vytipovaných uživatelů je 

distribuován v tištěné i elektronické podobě rovněž zdarma. Aktuální číslo i archiv jsou 

navíc dostupné na webových stránkách knihovny. Obsahem Zpravodaje jsou: 

• informace o aktuálním dění v knihovně  

• nabídka akcí pro veřejnost 

• nabídka kurzů a seminářů pořádaných v rámci realizovaných projektů  

• popis vybraných titulů z fondu knihovny, které zaujaly místní knihovnice a 

knihovníky  
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• představení osobnosti, která má či měla k regionu nějaký vztah a o níž zájemci 

mohou získat podrobnější informace v regionálním oddělení MVK.      

 

K regionálním novinám, ve kterých MVK informuje o svých aktivitách, patří 

Valašský deník, týdeník Jalovec, Mladá Fronta Dnes (příloha Východní Morava). 

Z odborného tisku je to například časopis Čtenář.  

3.5.2 Rozhlas  

 Rozhlas patří mezi hojně rozšířené a poměrně levné médium, jehož program 

sestává zejména z informačních pořadů a krátkých zpráv doplněných hudbou. Zde se 

nabízí prostor knihovně k informování veřejnosti o aktualitách a k pozvánkám na akce 

knihovny. Výhodou rozhlasu je, že jej lidé mohou poslouchat i při jiné činnosti, proto 

oslovuje velmi širokou veřejnost. Nevýhodou je, že sdělované informace rychle pomíjí a 

nedají se zpětně vyhledávat. Mezi rozhlasové stanice, se kterými MVK spolupracuje, 

patří Český rozhlas, rádio Apollo a rádio Valašsko.  

3.5.3 Televize 

 Televize je dnes nepostradatelnou součástí téměř každé domácnosti. Její předností 

je především kombinace vizuální a zvukové složky. Zasahuje velký počet lidí. MVK 

spolupracuje s Českou televizí a místní televizní stanicí TV Beskyd.  

3.5.4 Internet 

 Internet, celosvětová počítačová síť, je dnes již klasické médium zprostředkující 

masovou komunikaci. Umět se orientovat v této síti a využívat jejích předností patří 

k základním dovednostem v mnoha profesích i běžném životě. Základem využití 

internetu pro propagaci knihoven je stálá, jednoduchá adresa, na jejíchž www stránkách 

se knihovna prezentuje. Pro komunikaci s mladými uživateli je ve stále větší míře 

využívána také internetová sociální síť Facebook. 
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3.5.4.1 Webové stránky MVK 

 
Obr. č.  4 - Úvodní internetová strana MVK (www.mvk.cz) 

 

Webové stránky MVK spustila v roce 1996. Tehdy měly statickou podobu, online 

katalog nebyl k dispozici. Postupně bylo na web doplňováno stále větší množství 

informací a změnil se styl stránek. V roce 2008 byla navázána spolupráce s externí 

firmou a byla vytvořena podoba stránek tak, jak ji známe dnes. Struktura stránek sestává 

ze čtyř hlavních bloků: 

• O knihovně 

• Služby 

• Katalogy 

• Akce v knihovně 
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Prostřednictvím webových stránek MVK mohou uživatelé vyhledávat 

v souborném katalogu, mohou si zažádat o zasílání novinek prostřednictvím elektronické 

pošty a podávat návrhy na doplňování knihovního fondu. Přes účet uživatele si mohou 

také prodloužit vypůjčené knihy, případně rezervovat tituly, o které mají zájem. 

3.5.4.2 MVK a Facebook  

 

 

 

Obr. č.  5 - Profilové logo MVK na Facebooku (http://www.facebook.com/mvk.vsetin?ref=nf) 
 

MVK spustila svou facebookovou stránku v říjnu roku 2009. Jejím cílem je 

propagovat jednotlivé služby a akce knihovny, přilákat mladé lidi do knihovny, zvýšit 

jejich účast na akcích knihovny, a také informovat o aktuálním dění v knihovně. 

Propagace MVK touto formou je primárně směřována k uživatelům mezi 15 a 30 lety. 

Jim je také přizpůsoben způsob prezentace informací. K 30. 4. 2011 měla MVK             

na Facebooku 795 fanoušků [Facebook, ©2011].      

 

Stránka MVK na Facebooku obsahuje přehled zaměstnanců, virtuální prohlídku 

knihovnou, fotky ze života knihovny, plakáty, pozvánky na akce, zajímavé odkazy, 

obrázky, videa, informace o novinkách v knihovně, nových knihách. Vše probíhá formou 

aktivní komunikace. Knihovna komunikuje se svými příznivci. Ptá se jich, co by 

v knihovně chtěli mít a snaží se zjistit, jaké služby by pro ně mohly být atraktivní.  

 
 MVK využila svou facebookovou prezentaci také k propagaci audioknih, které 

má ve svém fondu. Přímo na jejich facebookové stránce je možné si poslechnout ukázky 

z několika audioknih a dalších zvukových nahrávek, které jsou v knihovně k dispozici. Je 

zde i odkaz na katalog knihovny a e-shop vydavatele.  
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4 Vzdělávací a komunitní činnost MVK 

Na vzdělávací a komunitní činnost klade MVK již dlouhodobě velký důraz, 

přičemž realizuje akce pro dospělé, děti i mládež.  

 

Vzdělávací a komunitní činnost MVK                       
v letech 2006 - 2010
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Obr. č.  6 - Vzdělávací a komunitní činnost MVK v letech 2006 - 2010 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného grafu během celého sledovaného období převažují 

akce pro děti. Lze říci, že se jedná o dlouhodobý trend nejen ve vsetínské knihovně, ale i 

v ostatních veřejných knihovnách. Hlavní podíl na této skutečnosti má zejména pořádání 

knihovnicko-informačních lekcí a tematických besed pro děti školou povinné. Následují 

aktivity určené pro mládež, mezi které patří exkurze a semináře pro střední školy, 

besedy, a také řada volnočasových aktivit. Počet akcí pro tuto věkovou skupinu se 

navýšil během let 2006 – 2008. Jedná se o období realizace projektu, jehož cílovou 

skupinou byla mimo jiné mládež ohrožená sociálním vyloučením. V neposlední řadě jsou 

v grafu zastoupeny akce pro dospělé. Jejich počet v posledních dvou letech převýšil 

počet akcí pro mládež, a to opět díky projektovým aktivitám, tentokrát zaměřeným 

na cílové skupiny z řad dospělých. Počty akcí uvedené v grafu vycházejí z údajů 

ve výročních zprávách MVK za příslušné období. 
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Zatímco vzdělávací činnost knihoven je pojmem víceméně známým a dlouhá léta 

užívaným, přívlastek „komunitní“ se v souvislosti s aktivitami knihoven rozšířil zhruba 

během posledního desetiletí.     

4.1 Vymezení pojmu „komunitní činnost knihoven“ 

Pod pojmem komunitní činnost knihoven chápeme takové aktivity, které se 

nezaměřují jen na registrované uživatele knihovny, ale oslovují a podporují celou 

komunitu. Knihovny se tak stávají jakýmsi neformálním společenským centrem, místem 

sekání různých občanských komunit a napomáhají tak rozvoji regionálního a 

komunitního života. Tím zároveň dochází k posílení pozice knihovny v místě jejího 

působení. Pro komunitní aktivity je charakteristická spolupráce knihovny s dalšími 

místními organizacemi, institucemi a neformálními skupinami. Komunitní aktivity 

různého rozsahu realizuje většina veřejných knihoven. Patří sem různé tematické besedy, 

přednášky, koncerty, výstavy, soutěže, vzdělávací a výukové programy, tvořivé dílny 

apod.  

 

Podle Zuzany Ježkové se v konkrétních komunitních aktivitách tématické okruhy 

často prolínají a lze je rozdělit do čtyř skupin: 

• podpora komunikace a rozvoj sociálního kapitálu v místě 

• zvyšování potenciálu místa 

• podpora vytváření vztahu k místu, kde žiji 

• zapojování občanů do veřejného života v místě [Ježková, 2006]  

4.2 Vzdělávací a komunitní činnost MVK pro d ěti 

MVK nabízí dětem celou řadu aktivit zaměřených na podporu čtenářství, účelné 

využití volného času a rozvoj osobnosti dětí. Knihovna pro ně tedy není nudnou, 

nezajímavou institucí, ale stala se oblíbeným místem, kde je prostor nejen pro literaturu, 

ale i pro hry a zábavu.  

 

Při akcích pro děti MVK úzce spolupracuje se vsetínskými školami. Nabídku akcí 

pro ně pořádaných se snaží neustále zlepšovat a rozšiřovat. MVK si totiž velmi dobře 

uvědomuje, že řada dětí se poprvé seznámí s knihovnou až ve škole prostřednictvím 

povinných exkurzí. Ambicí MVK tedy je, aby první dojem byl co nejlepší. Součástí 

tohoto snažení je i každoroční slavnostní pasování dětí z 1. tříd základních škol 
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na čtenáře, kdy získají pasovací glejt a vlastní čtenářský průkaz do knihovny, díky němuž 

mají roční registraci do knihovny zdarma (viz příloha č. 3).  

 

MVK každoročně nabízí školám následující aktivity: 

- besedy na různé literární a kulturně-společenská témata 

- knihovnické lekce 

- akce na podporu čtenářství apod.  

 

Ve školním roce 2010/2011 mají například mateřské školy možnost navštívit akci 

„Hrajeme divadlo“. Jedná se o dramatizace klasických českých pohádek. A pro děti 

základních škol jsou mimo jiné připraveny vlastivědné procházky městem „Jak Vsetín 

neznáte“ [Masarykova, 2010].  

 

MVK se každoročně zapojuje do řady celostátních akcí, jako například „Noc 

s Andersenem“ a „Kamarádka knihovna“. Připravuje pro děti městské kolo literární 

soutěže „O poklad strýca Juráša“. V období letních prázdnin pro ně MVK pořádá 

množství volnočasových aktivit, které jsou součástí projektu „Prázdninová knihovna“. 

V dětských knihovnách se celoročně konají různé čtenářské, literární a výtvarné soutěže 

spojené s výstavou dětských výtvarných prací atd.  

4.2.1 Noc s Andersenem  

 
Obr. č.  7 - Logo Noci s Andersenem (převzato z www.nocsandersenem.cz) 

 
 

Noc s Andersenem je akce pro děti, během níž mohou strávit noc ve své 

knihovně. Zde je pro ně připraveno čtení pohádek a množství soutěží a her. První Noc 

s Andersenem proběhla v roce 2000 v knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana 

v Uherském Hradišti. Nápad se ujal a rozšířil do mnoha knihoven. Dnes ji pořádá Klub 

dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků (dále jen SKIP). 
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Každoročně se koná 2. dubna u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy [Noc, 

©2010]. 

 

MVK se k této akci poprvé připojila v roce 2003. Tehdy se Noc s Andersenem 

konala v dětské knihovně v části Vsetína Luhu. Postupně se rozšířila i do dalších 

dětských poboček ve Vsetíně. Od roku 2007 mohou děti přenocovat i v Komunitním 

klubu v hlavní budově MVK, kde zatím dětská knihovna chybí. Letošního ročníku, který 

byl věnován pohádkám českého spisovatele Václava Čtvrtka se ve Vsetíně zúčastnilo   

20 dětí. Děti se převlékli do pohádkových kostýmů a speciálně pro ně vystoupila místní 

skupina historického šermu (viz příloha č. 4). 

4.2.2 Kamarádka knihovna 
 

 
Obr. č.  8 - Logo soutěže Kamarádka knihovna (převzato z www.kamaradkaknihovna.cz) 

 

 Kamarádka knihovna je soutěž o nejlepší knihovnu pro děti (resp. oddělení 

pro děti ve veřejné knihovně), kterou od roku 2007 pořádá SKIP a Klub dětských 

knihoven SKIP. Děti do 15 let mohou hodnotit svoji knihovnu formou vysvědčení.   

 

 MVK se do soutěže zapojila v roce 2008, kdy byl pořádán druhý ročník, a 

umístila se mezi třiceti nejlepšími knihovnami. Výsledky třetího ročníku soutěže 

pořádaného ve školním roce 2010/2011 budou vyhlášeny 1. června 2011. 

4.2.3 O poklad strýca Juráša 

Jedná se o literární soutěž pro děti ze Zlínského kraje, která je součástí národního 

projektu Klubu dětských knihoven SKIP „Kde končí svět“. Soutěž je určena dětem       

od 6 do 15 let, účastní se tedy děti místních základních škol a víceletých gymnázií. Cílem 

soutěže je podpora zájmu o čtenářství, literaturu a vlastní tvorbu, a také posílení vztahu 

k místu, v němž žijí. Knihovna zajišťuje vyhodnocení a slavnostní vyhlášení vítězů 

městského kola této soutěže (viz příloha č. 5). Vítězné práce jsou vyhlašovány v pěti 
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kategoriích podle věku autorů. Ti, kteří uspějí, postupují do okresního kola a na závěr 

jsou vyhodnoceni nejlepší autoři z celého kraje. 

 

Každý účastník si vybírá jedno z navržených témat a může je zpracovat jako 

prózu (povídku, pohádku, sci-fi, fejeton), poezii, drama nebo komiks. Tradičně nejvíce 

prací je zpracováno jako próza, následuje poezie a zájem je i o komiks. Rozsah 

u příspěvku v próze je maximálně tři strany formátu A4, u poezie tři básně. 

 

Ve školním roce 2010/2011 byl pořádán již 12. ročník, s podtitulem „Klik! Tak 

jsem tady!“. Vypsána byla následující témata: 

• Co mi přineslo „přátelství“ s počítačem  

• Pomóóóc, jsem v síti!  

• Moje oblíbená počítačová hra  

• Hezký zážitek s počítačem  

• Cestuji s počítačem 

  

12. ročníku se v místním kole zúčastnilo 146 prací, z nichž 113 zastupovalo 

prózu, 22 poezii a 11 komiks. Pro srovnání uvádím i účast v minulém ročníku soutěže, 

který byl uspořádán s podtitulem „Jakou barvu má svět“. Účastnilo se rekordních        

207 prací, 158 z nich byla próza, 37 poezie a 12 komiks [Výroční, 2010]. Každoročně se 

soutěže účastní průměrně 100 dětí. Poslední dva ročníky byly tedy počtem účastníků 

nadprůměrné. 

4.2.4 Prázdninová knihovna  

Prázdninová knihovna je projekt, určený pro děti ze Vsetína, které během letních 

prázdnin zůstávají ve městě. Jeho cílem je nabídnout dětem a mladým lidem možnost 

smysluplného trávení volného času v knihovně. Vychází ze zkušeností, že akce pořádané 

pro děti byly a jsou hojně navštěvovány. Mezi nabízené prázdninové aktivity patří: 

divadelní představení, tvořivé aktivity, kvízy, soutěže, hry a další zábavné programy. 

Prázdninové aktivity jsou pořádány v dětských knihovnách,  Komunitním klubu 

v centrální budově MVK, a také v Informačním centru. Každý prázdninový týden se 

v některém z výše uvedených prostor koná alespoň jedna akce.  
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V letních měsících roku 2010 proběhl již 4. ročník Prázdninové knihovny. 

Zahájení se konalo 7. července v centru Vsetína před budovou knihovny. Provázelo jej 

vystoupení mladých kapel, tanečníků, sportovců a žonglérů (viz příloha č. 6). V dalších 

prázdninových dnech se děti v knihovně mohly věnovat především tvořivým aktivitám 

(výroba tulipánů z papíru, obrázků z luštěnin a těstovin, modelování, malování              

na kameny apod.) a vědomostním soutěžím a kvízům. 31. srpna se konalo                   

ve společenském sále MVK divadelní představení místního Divadla Bubu, kterým byl   

4. ročník Prázdninové knihovny ukončen [Vsetín, ©2008-2010]. 

4.3 Komunitní činnost MVK pro mládež 

MVK rozvinula své aktivity určené mladým lidem především v souvislosti s již 

ukončeným projektem „Masarykova veřejná knihovna Vsetín jako instituce komunitních 

aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně“. Projekt byl ukončen v roce 2008. Tehdy 

byla mládež ohrožená sociální exkluzí jednou z cílových skupin projektu. O těchto 

aktivitách bude podrobná zmínka v další části práce.   

 

Středoškoláci se mohou v souvislosti s knihovnicko-informační lekcemi 

pořádanými pro školy seznámit se zákulisím knihovny, naučit se pracovat s informačními 

zdroji a databázemi dostupnými v knihovně. Součástí nabídky jsou i tematicky zaměřené 

literární semináře a besedy [Masarykova, 2010]. 

 

V centrální budově MVK je mládeži k dispozici tzv. Komunitní klub, který byl 

zřízen během realizace výše zmíněného projektu právě pro tuto cílovou skupinu. Tento 

prostor je využíván k různým tvořivým aktivitám, besedám pro mládež apod. V rámci 

celorepublikové akce Týden knihoven se zde pravidelně koná Velké říjnové společné 

čtení, kterého se účastní mimo jiné i studenti místního gymnázia. V roce 2010 

s podtitulem Pocta Karlu Hynku Máchovi. Další činností, kterou se MVK snaží oslovit 

mladé lidi je pořádání literární soutěže Talent ze šuplíku.  

4.3.1 Talent ze šuplíku 

Talent ze šuplíku je literární soutěž, jejímž cílem je podpořit mladé lidi v jejich 

literárních aktivitách, povzbudit je k další tvorbě a rozvoji jejich tvůrčích schopností. Je 

určena mladým autorům ve věku od 15 do 30 let. Příspěvky v rozsahu maximálně         

10 stran formátu A4 hodnotí pětičlenná porota.  
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V roce 2009 se konal čtvrtý ročník soutěže. Předchozí ročníky proběhly v letech 

2003-2005. Čtvrtý ročník se tedy uskutečnil po delší pauze. Pro rok 2011 je připravován 

další ročník. 

4.4 Vzdělávací a komunitní činnost MVK pro dosp ělé 

Mezi komunitní aktivity určené pro dospělé tradičně patří různé tematické 

besedy, autorská čtení a setkání s významnými osobnostmi. Tyto besedy a setkání jsou 

převážně soustředěny na čtvrteční odpoledne. U příležitosti jarních a zimních svátků jsou 

pořádány akce věnované lidovým zvykům, řemeslům a hudbě, Valašské Velikonoce a 

Kouzlo valašských Vánoc. Od roku 2006 se díky úspěšným projektům nabídka rozšířila 

o řadu vzdělávacích kurzů a seminářů, které jsou v různých formách realizovány           

do dnešních dnů a které budou podrobněji rozebrány v další části práce. Množství aktivit 

je zacíleno i na seniory. 

4.4.1 Valašské Velikonoce a Kouzlo valašských Vánoc  aneb lidové 

zvyky, tradice, muzika 

 Valašské Velikonoce (viz příloha č. 7) a Kouzlo valašských Vánoc jsou 

jednodenní akce zaměřené na oživení tradičních zvyků, které s těmito svátky souvisí 

(zdobení vajíček, pletení pomlázky, výroba vánočních dárků, zpívání koled apod.). 

Součástí jsou ukázky lidových řemesel za doprovodu místních hudebníků. Jsou určeny 

všem zájemcům bez rozdílu věku. Místem konání je Informační centrum, do kterého je 

vstup přímo z ulice. Každý kolemjdoucí tedy může nahlédnout a zapojit se.  

4.4.2 Vzdělávací a komunitní činnost pro seniory 

Senioři se mohou zapojit do vzdělávacích seminářů v rámci Akademického roku 

pro seniory, o kterém bude obsáhlejší zmínka v další části práce. V dětské knihovně      

ve Vsetíně – Trávníkách probíhají pravidelná setkání seniorů v Senior klubu.                  

A pro zlepšení fyzické kondice se mohou zúčastnit pěších vycházek a cyklistických 

vyjížděk, které pro ně ve spolupráci s MVK pořádají aktivní senioři. Krátké výlety        

po valašské krajině se uskutečňují každé úterý v jarních a podzimních měsících,            

od dubna do června a od září do října. V průměru se výletů účastní asi 25 seniorů ve věku 

od padesáti do osmdesáti let. 
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4.5 Zhodnocení vzd ělávacích a komunitních aktivit MVK 

Většina vzdělávacích a komunitních aktivit MVK je směřována k dětem. 

Knihovna pro děti by měla být hravá, barevná, pestrá. Měla by v dětech vzbudit zájem    

o knihy umístěné v regálech. Zároveň by však měla být místem, kam děti rády chodí 

trávit svůj volný čas. Čas, který nemusí být vyplněn pouze literaturou, ale také 

povídáním s kamarády, tvořivými aktivitami apod. Toto je cesta, kterou se MVK vydala 

a podle mého názoru je tato cesta správná. Zájem o knihy totiž v inspirativním a 

oblíbeném prostředí přichází ruku v ruce s dalšími „poutavějšími“ činnostmi.  

 

MVK se snaží být v kontaktu i s mladými lidmi a nalákat je k návštěvě knihovny, 

k účasti při různých besedách nebo jen upozornit na nabídku knih a dalších informačních 

zdrojů pro ně určených. Hlavním komunikačním kanálem je v tomto případě sociální síť 

Facebook. I když počet aktivit pro mladé lidi ve srovnání s obdobím let 2006 – 2008 

poklesl, stále je z čeho vybírat. Mládež, středoškoláci, se nachází na pomezí dětského a 

dospělého věku. V zorném poli jejich zájmu tedy mohou být aktivity určené dětem, ale 

také ty, které jsou prezentovány jako aktivity pro dospělé. V tomto případě mám na mysli 

především besedy na témata, která mohou zajímat dospělé i „náctileté“.  

 

Nabídka vzdělávacích a komunitních aktivit pro dospělé je v posledních letech 

velmi bohatá, a to zejména díky projektovým kurzům a seminářům pro cílové skupiny, 

které budou zhodnoceny v dalších částech práce. Stranou nezůstávají ani besedy a setkání 

se zajímavými lidmi včetně bohaté nabídky různorodých témat. 

 

Činnost MVK se během posledních výrazně věnovala pomoci ohroženým 

skupinám obyvatel formou nabídky celoživotního vzdělávání, tematických seminářů 

apod. V této pomoci bude i nadále pokračovat, i když zřejmě v menším rozsahu. 

V současnosti je patrný posun k původním knihovnickým činnostem zejména k podpoře 

čtenářství v různých jeho formách. 
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5 Projekt „Vybudování prostor pro MVK jako instituc e 
komunitních aktivit a celoživotního vzd ělávání          
ve Vsetín ě“  

 
Tento projekt znamenal pro vsetínskou knihovnu velké vítězství. Konečně mohla 

začít reálně uvažovat o plnění svých představ, ve kterých knihovna figurovala jako 

moderní informační, vzdělávací a komunitní centrum města. Předkladatelem projektu 

bylo město Vsetín, jako majitel objektu, který se měl zčásti rekonstruovat pro potřeby 

knihovny.  

5.1 Základní informace o projektu 

Investiční projekt „Vybudování prostor pro MVK jako instituce komunitních 

aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně“ podalo město Vsetín v červenci roku 2004 

v rámci Společného regionálního operačního programu, prioritní osa 3 – Rozvoj lidských 

zdrojů v regionech, oblast podpory 3.1 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 

v regionech. Projekt byl vybrán a v březnu 2005 byla podepsána smlouva na jeho 

realizaci. Knihovna v tomto projektu sehrála roli strategického partnera. Číslo 

grantového projektu bylo CZ.04.1.05/3.1.00.1/0204. 

 

Časový harmonogram projektu: 30. červenec 2004 – 31. srpen 2006 

Rozpočet projektu: 12.995.819,- Kč (příspěvek EU 10.396.655,- Kč) 

Financování projektu: Evropský fond pro regionální rozvoj, státní rozpočet, rozpočet 

města Vsetína 

 

Obsahem projektu byly stavební úpravy budovy v centru města pro potřeby 

knihovny a realizaci aktivit navazujícího neinvestičního projektu. Rekonstrukce začala 

v lednu roku 2006 a už v září téhož roku zde MVK slavnostně zahájila provoz.  
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5.1 Centrální budova MVK ve Vsetín ě 
 

 
Obr. č.  9 - Centrální budova MVK (fotoarchiv  MVK) 

 

Nově zrekonstruovaná budova je situována v centru Vsetína, na Dolním náměstí. 

Autorkou architektonického návrhu je ing. arch. Martina Hovořáková.  

 

Nové sídlo MVK bylo vybudováno tak, aby odpovídalo potřebám moderní 

knihovny. Vedení knihovny mohlo připomínkovat proces stavby a vznášet požadavky, 

což přispělo k vytvoření skutečně moderní informační a vzdělávací instituce, která nabízí 

svým uživatelům příjemné prostředí ke studiu i k odpočinku. Součástí budovy je 

i Informační centrum.  

 

V hlavním sídle MVK je kromě Informačního centra umístěna počítačová učebna, 

centrální půjčovna, komunitní klub, hudební oddělení, čítárna, studovna, regionální 

oddělení a víceúčelový společenský sál. Chybí zde dětské oddělení. Dětské knihovny 

jsou dislokovány v pobočkách na vsetínských sídlištích v městských částech Luh, 

Rokytnice a Trávníky. 

 

Kapacitní údaje nové knihovny: 

• celková plocha knihovny -1407 m2 

• počet studijních míst - 55 

• počet odpočinkových míst - 65 
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• počet míst ve společenském sále - 75 

• počet míst v Informačním centru - 36 

• délka regálů celkem - 1330 bm 

• z toho kompaktních ve skladu - 400 bm [Výroční, 2007]. 

 

Přiložená zobrazení půdorysů jednotlivých pater knihovny pocházejí z interních 

materiálů MVK. 

5.1.1 Informa ční centrum 

 

 
Obr. č.  10 – Půdorys přízemí knihovny 

 

 Informační centrum je umístěno v přízemí centrální budovy MVK. Podrobné 

informace o jeho aktivitách a nabízených službách jsou zmíněny v části 3.3.5. 

 
Do prostor MVK mají uživatelé přístup buď přes venkovní schodiště, které vede 

do prvního patra budovy, nebo přes informační centrum, které umožňuje bezbariérový 

vstup. Z informačního centra se pak mohou vozíčkáři nebo maminky s kočárky výtahem 

dostat do všech pater knihovny.  
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5.1.2 Počítačová u čebna 
 

 
Obr. č.  11 – Půdorys počítačové učebny 

 
Po točitých schodech je z informačního centra vstup na tzv. galerii, kde je 

umístěna počítačová učebna (viz příloha č. 8). Učebna je vybavena moderní výpočetní 

technikou a interaktivní tabulí, která spojuje výhody projekční plochy, tabule a dotykové 

obrazovky. V této učebně se konají kurzy a semináře pro nezaměstnané, rodiče s malými 

dětmi a seniory. Probíhají zde rekvalifikační počítačové kurzy, večerní kurzy PC         

pro veřejnost atd. 

 

Slabým místem počítačové učebny je skutečnost, že tvoří s informačním centrem 

jeden otevřený prostor. Dochází tedy k vzájemnému rušení obou provozů.  

5.1.3 Centrální p ůjčovna 
 

 
Obr. č.  12 – Půdorys prvního patra knihovny 
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Centrální půjčovna (viz příloha č. 9) je umístěna ve druhém patře. Svým pestrým 

složením knižního fondu slouží nejširšímu okruhu čtenářů. Knihy z centrální půjčovny 

jsou půjčovány registrovaným čtenářům domů, pouze s výjimkou několika příručních 

slovníků.   

 

V centrální půjčovně jsou poskytovány následující služby: 

• výpůjční služby 

• registrace nových čtenářů  

• rezervace vypůjčených knih 

• elektronické služby dostupné přes webové stránky knihovny (souborný katalog, 

přístup k účtu uživatele, možnost prodloužení vypůjčených knih apod.) 

• selfcheck (samoobslužný výpůjční systém, který umožňuje vypůjčení knih bez 

kontaktu s obsluhujícím personálem) 

 

Centrální půjčovna je vybavena pohodlným sedacím nábytkem, což jednoznačně 

zpříjemňuje výběr literatury. Součástí půjčovny je i malý dětský koutek. 
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5.1.4 Hudební odd ělení, čítárna, studovna a Komunitní klub 

Všechny výše uvedené součásti MVK se nacházejí ve třetím patře. Hudební 

oddělení a čítárna jsou spolu vzájemně propojeny. Na ně volně navazuje Komunitní klub. 

Vše dohromady pak tvoří jeden otevřený prostor. Prolínání a otevřenost jednotlivých 

částí odpovídá filozofii komunitní knihovny, která se snaží o integraci generací a různých 

společenských skupin. 

 

 
Obr. č.  13 – Půdorys třetího patra knihovny 

 

5.1.4.1 Hudební odd ělení 

V hudebním oddělení jsou k dispozici tři poslechová místa, kde si mohou 

uživatelé knihovny poslechnout cokoliv z nabídky kompaktních disků. MVK má 

ve svých fondech 2 200 CD a více než 25 000 souborů skladeb a mluveného slova. 

Nedílnou součástí fondu hudebního oddělení jsou i noty, zpěvníky a knihy o hudebních 

skupinách a interpretech. 

5.1.4.2 Čítárna  

Čítárna je umístěna v klidovější části K klubu. Disponuje cca 180 tituly časopisů, 

novin a regionálního tisku. Uživatelé knihovny si mohou časopisy, kromě posledního 

čísla, půjčit domů. 

5.1.4.3 Komunitní klub   

Komunitní klub (viz příloha č. 10) je koncipován jako místo setkávání jednotlivců 

i skupin. V dopoledním čase je využíván k návštěvám škol, pro které knihovna 

organizuje besedy a setkání s lektory na témata týkající se např. prevence negativních 
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jevů ve společnosti, literatury a společenských věd. Odpoledne slouží prostor nejvíce 

studentům, maminkám s dětmi a seniorům. Ti mohou vyžít prostor klubu např. k četbě 

nebo k hraní stolních společenských her, které lze zapůjčit přímo u výpůjčního pultu. 

Komunitní klub poskytuje služby všem návštěvníkům, trvale se však orientuje               

na individuální i kolektivní práci s mladými lidmi. Probíhají zde workshopy, veřejná 

čtení, Akademický rok pro seniory, projekt Prázdninová knihovna apod.  

5.1.4.4 Studovna 

Studovna se také nachází ve třetím patře, od ostatních prostor je však oddělena 

zdí. Poskytuje tak tiché prostředí ke studiu. Uživatelé mohou ve studovně využívat jak 

tištěné zdroje encyklopedického charakteru, tak i zdroje elektronické. Součástí studovny 

je i Regionální oddělení MVK shromažďující materiály o Valašsku a od valašských 

autorů.  

5.1.5 Společenský  sál  

 

 
Obr. č.  14 – Půdorys čtvrtého patra knihovny 

 
 

Společenský sál s kapacitou 75 míst je umístěn ve čtvrtém patře. Konají se v něm 

různé přednášky, besedy, vzdělávací akce, konference a workshopy.  

5.2 Zhodnocení projektu 

Přes veškeré snahy všech účastníků projektu, čas ukázal některé nedostatky, které 

omezují chod knihovny. Problémovým místem se ukázala být například počítačová 

učebna umístěná nad Informačním centrem. Tím, že není od Informačního centra nijak 

oddělena, dochází k vzájemnému rušení obou pracovišť. V hlavní budově MVK také 
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zcela chybí dětská knihovna. Dětské knihovny jsou umístěny na vsetínských sídlištích 

v částech Vsetína Luh, Rokytnice a Trávníky. Toto je vnímáno jako nedostatek a vedení 

knihovny má zájem na tom, aby v hlavní budově dětská knihovna byla. Uvažuje se 

o přestěhování dětské knihovny z části Trávníky. 

 

Kromě těchto problémových míst však nová budova splnila veškerá očekávání. 

Knihovna od doby, kdy došlo k jejímu přestěhování, každý rok zaznamenává nárůst 

počtu čtenářů (viz obr. č. 15). Počet návštěvníků je rovněž velmi uspokojivý. Komunitní 

klub se stál oblíbeným místem setkávání mladých lidí, ale i maminek s malými dětmi. 

Významnou skupinou uživatelů knihovny jsou i senioři, kteří plně využívají služeb 

knihovny. Zkrátka místní obyvatelé mají svoji knihovnu rádi a jsou s ní spokojeni. 

Samozřejmě tento fakt nesouvisí jen se sídlem knihovny, nicméně i příjemné prostředí 

nepochybně sehrává svoji roli, a to ne nevýznamnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  15 – Počet čtenářů MVK v letech 2006 – 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Počet čtenářů MVK v letech 2006 - 2010

4800
5707 5966 6331 6348

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2006 2007 2008 2009 2010

rok



 

52 
 

6 Projekt „Masarykova ve řejná knihovna Vsetín jako 
instituce komunitních aktivit a celoživotního 
vzdělávání ve Vsetín ě“ 

 
Projekt „Masarykova veřejná knihovna Vsetín jako instituce komunitních aktivit 

a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně“ znamenal po předcházejícím investičním projektu 

další velký úspěch vsetínské knihovny. Po splnění snu o nových prostorách si mohla 

MVK začít plnit další, tentokrát o knihovně jako vzdělávacím a komunitním centru 

Vsetína. Vsetínská knihovna mohla díky projektu rozšířit spektrum již realizovaných 

komunitních činností knihovny a efektivněji pomáhat znevýhodněným skupinám 

obyvatel se začleněním do komunity.  

6.1 Základní informace o projektu   

Neinvestiční projekt „Masarykova veřejná knihovna Vsetín jako instituce 

komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně“ podala MVK v roce 2005 

do grantového programu Zlínského kraje podporujícího sociální integraci v souladu se 

Společným regionálním operačním programem, prioritní osa 3 - Rozvoj lidských zdrojů 

v regionech, oblast podpory 3.2 – Podpora sociální integrace v regionech. V srpnu 2005 

byl projekt schválen k realizaci. Číslo grantového projektu bylo 

CZ.04.1.05/3.2.55.1/1824. 

 

Časový harmonogram projektu: 1. leden 2006 – 30. duben 2008 

Rozpočet projektu: 3.996.792,- Kč (příspěvek EU 3.197.434,- Kč) 

Financování projektu: Evropský sociální fond, státní rozpočet 

Cílové skupiny: nezaměstnaní, rodiče s malými dětmi a děti a mládež ohrožené sociální 

exkluzí, přičemž bylo počítáno i s početnou romskou menšinou.   

 

 Předmětem projektu bylo vytvoření komunitního a vzdělávacího centra v MVK 

při zachování tradičních knihovnických funkcí, které korespondují s charakterem veřejné 

knihovny. Vzdělávací aktivity pro nezaměstnané a rodiče s malými dětmi směřovaly 

zejména k posílení profesní a občanské vybavenosti cílových skupin v oblasti informační 

gramotnosti a motivaci k práci. Vzdělávací a komunitní aktivity pro děti a mládež se 

zaměřovaly především na integraci ohrožených dětí a mládeže do komunity, prevenci 
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sociálně-patologických jevů, přípravu pro budoucí profesi a výchovu k občanské a 

sociální gramotnosti. 

6.2 Partnerské instituce a jejich role v rámci proj ektu 

 Realizace projektových aktivit pořádaných MVK by bez partnerských institucí 

nebyla možná. Vzhledem k vybraným cílovým skupinám a tematickému zaměření 

projektu byly uzavřeny partnerské smlouvy s Úřadem práce Vsetín, Rodinným a 

mateřským centrem Sluníčko, Základní a Mateřskou školou Turkmenská Vsetín a 

Společností pro komunitní práci Vsetín. Partnerem projektu byl i zřizovatel město 

Vsetín. Město Vsetín v projektu figuroval jako partner s finanční spoluúčastí, který 

zajistil nové prostory, zaručoval předfinancování a dofinancování projektu a je garantem 

udržitelnosti projektu. 

6.2.1 Úřad práce Vsetín 

S Úřadem práce Vsetín byla navázána spolupráce již v předchozích letech. MVK 

nabízela, ještě v dřívějších prostorách, uchazečům o zaměstnání možnost vyhledávat si 

volná pracovní místa na internetu v určité dny zdarma. V tomto projektu byla spolupráce 

oficiálně stvrzena partnerskou smlouvou. Ještě v přípravných fázích projektu se Úřad 

práce podílel na stanovení počtu podpořených osob z cílové skupiny nezaměstnaných, a 

také míře zodpovědnosti za dodržení stanoveného počtu. V průběhu projektu se zapojil 

do sestavování harmonogramu plánovaných aktivit, tedy termínů konání jednotlivých 

kurzů a seminářů. Jeho role spočívala i v informovanosti svých klientů o těchto akcích.  

6.2.2 Základní a mate řská škola Turkmenská Vsetín 

 Základní a mateřská škola Turkmenská Vsetín je speciálně pedagogické školské 

zařízení, jehož počátky se datují do roku 1966. Do sítě škol byla zařazena 27. května 

1996. Škola vzdělává za pomoci speciálních vzdělávacích prostředků, metod a pomůcek 

zdravotně postižené žáky a žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Značnou 

část těchto žáků tvoří příslušníci romské menšiny. Cílem školy je umožnit těmto dětem 

zapojení do běžného občanského života.  
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 Škola sdružuje: 

• Základní školu praktickou – zaměření na výchovu a vzdělávání dětí s lehkou 

mentální retardací a přípravu dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 

předškolního věku na nástup do školy 

• Základní školu speciální – vzdělávání žáků s hlubším stupněm mentální retardace 

• Základní školu a Mateřskou školu při nemocnici – vzdělávání žáků při pobytu 

v nemocnici [Základní, ©2010]. 

 

Partnerská spolupráce s MVK se zakládala především na zajištění průběhu 

projektových aktivit pro žáky školy a stanovení harmonogramu jednotlivých akcí. MVK 

ve spolupráci s vedením školy uspořádala pro její žáky v rámci projektu kurzy 

informační a počítačové gramotnosti a řadu besed a tvořivých dílen v Komunitním klubu. 

6.2.3 Rodinné a mate řské centrum Sluní čko 

 Rodinné a mateřské centrum Sluníčko je občanské sdružení, které svou působnost 

orientuje na rodiny s malými dětmi. Hlavním cílem centra je vytvářet komunitní 

prostředí, pomáhat rodičům rozvíjet rodičovské dovednosti a nabídnout místo 

k setkávání. Svou činnost zahájilo 3. září 2001. Klienty centra jsou převážně ženy 

na rodičovské dovolené. Jednalo se tedy o jednu z cílových skupin projektu. 

 

V rámci projektu mateřské centrum sehrálo roli partnera, který informoval své 

klientky o projektu a jeho aktivitách, poskytoval prostory pro konání některých 

projektových aktivit a zabezpečoval hlídání dětí během konání kurzů. 

6.2.4 Společnost pro komunitní práci Vsetín 

 Společnosti pro komunitní práce Vsetín je obecně prospěšná společnost, která 

byla založena v roce 2004. Jádrem její činnosti je zlepšování kvality života obyvatel 

Vsetínska a rozvoj občanské společnosti. Společnost je pořadatelem či spolupořadatelem 

řady akcí, jejichž cílem je zapojit širokou veřejnost do komunitních aktivit, prolomit 

lhostejnost obyvatel vůči dění v jejich okolí a umožnit jim účast na rozhodovacích 

procesech. 

 

Partnerská role Společnosti pro komunitní práci v rámci tohoto projektu probíhala 

převážně v informační a poradenské rovině. 
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6.3 Realizace projektu 

Projekt byl realizován v době od ledna 2006 do dubna 2008 a byl rozdělen do čtyř 

etap. Každá z těchto etap měla svá specifika, která jsou podrobněji rozepsána 

na následujících řádcích. Údaje o počtu uskutečněných akcí a účastnících pocházejí 

z monitorovacích zpráv k jednotlivým etapám projektu. 

6.3.1 První etapa projektu  

Úvodní etapa projektu byla zahájena 1. ledna 2006. Na základě výběrového řízení 

byly přijaty dvě nové pracovnice, jejichž pracovní náplní bylo zajišťování projektových 

aktivit. Po všech přípravách a důkladné propagaci projektu byli v březnu roku 2006 

zahájeny první aktivity pro cílové skupiny, o které šlo v projektu především. Vzhledem 

k tomu, že knihovna ještě v té době působila ve staré,  pro tyto činnosti nevyhovující, 

budově, byly pro jejich konání zajištěny náhradní prostory. První vzdělávací seminář 

„Internet pro nezaměstnané“ se uskutečnil v počítačové učebně Střední průmyslové školy 

ve Vsetíně a další seminář „Internet pro maminky“ v prostorách partnera projektu 

Rodinného a mateřského centra Sluníčko. Další aktivity, především individuální lekce 

počítačové gramotnosti, již probíhaly v tehdejších prostorách MVK. Rovněž byla 

zahájena realizace aktivit pro děti a mládež ohrožené sociální exkluzí, kterým byla 

představena činnost knihovny a volnočasových aktivit, které nabízí. Další významnou 

aktivitou MVK v tomto období byla příprava na činnost v novém sídle knihovny, kde 

měla v září roku 2006 zahájit provoz. 

    

V závěrečném období první etapy, 6. června 2006, byla knihovně udělena 

akreditace Ministerstva školství a tělovýchovy ČR pro rekvalifikační kurzy „Základy 

obsluhy osobního počítače“ a „Obsluha osobního počítače“. Na základě této akreditace 

bylo úspěšným absolventům těchto kurzů udělováno osvědčení o rekvalifikaci 

s celostátní působností. Vlivem této skutečnosti došlo k navýšení počtu zájemců o tyto 

kurzy především ze strany nezaměstnaných. K těmto kurzům vydala MVK výukový 

materiál „Počítač je pro každého“, jejímž autorem je Pavel Hýl.  

 

V první etapě projektu bylo realizováno celkem 7 projektových aktivit. 

Podpořeno bylo 114 osob, z toho 28 nezaměstnaných, 34 maminek na mateřské dovolené 

a 52 dětí ohrožených sociální exkluzí. 
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První etapa skončila 30. června 2006. MVK předložila na Oddělení grantových 

schémat Krajského úřadu ve Zlíně monitorovací zprávu o průběhu projektu a byly jí 

zpětně vyplaceny finanční prostředky za první etapu. 

6.3.2 Druhá etapa projektu 

Během druhé etapy projektu, která probíhala v období od července do prosince 

2006 se knihovna konečně dočkala a přestěhovala se do nových prostor. 26. září byla 

nová knihovna slavnostně otevřena.  Od října 2006 zde probíhaly, v souladu s cílem 

projektu, kurzy a semináře pro cílové skupiny. V Komunitním klubu se začaly pořádat 

besedy zaměřené na prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže a tvořivé 

dílny.   

 

V druhé etapě projektu bylo realizováno celkem 21 projektových aktivit. 

Podpořeno bylo celkem 78 osob, z toho 38 nezaměstnaných, 15 maminek na mateřské 

dovolené a 25 dětí ohrožených sociální exkluzí. Protože v tomto období došlo 

k přestěhování MVK do nově zrekonstruované budovy, součástí aktivit 

Komunitního klubu byly i exkurze žáků druhého stupně základních škol a středních škol. 

Celkem se jednalo o 1.610 žáků, kteří ovšem nebyli započítáni mezi podpořené osoby, 

protože nešlo o ohroženou skupinu dětí a mládeže. Také dopolední vzdělávací programy 

navštívila řada dětí, celkem 236. Z tohoto počtu bylo 20 romských dětí, tedy dětí 

ohrožených sociální exkluzí. Započítáno jich bylo 8, protože 12 z nich již bylo evidováno 

v dřívějších akcích. 

 

Druhá etapa skončila 31. 12. 2006. V lednu 2007 MVK předložila na Oddělení 

grantových schémat Krajského úřadu ve Zlíně další monitorovací zprávu o průběhu 

druhé etapy projektu. Zpráva shrnuje dosavadní průběh realizace a poskytuje řídícímu 

orgánu informace potřebné ke kontrole a proplacení peněz. 

6.3.3 Třetí etapa projektu 

 Třetí etapa projektu byla nejdelší etapou, časově byla vymezena na celý rok 2007, 

tedy od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007. I z tohoto důvodu se během třetí etapy uskutečnilo 

nejvíce akcí pro cílové skupiny a bylo také podpořeno nejvíce osob, 64 akcí a 394 

podpořených osob. Projektové aktivity probíhaly v novém sídle knihovny v souladu se 

stanovenými cíli  
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 I ve třetí etapě byly součástí aktivit Komunitního klubu exkurze pro žáky 

základních a středních škol. Celkem se jich zúčastnilo asi 2 000 osob nezapočítaných 

mezi podpořené.  

 

Z celkového počtu 394 podpořených osob bylo 115 nezaměstnaných, 42 maminek 

na mateřské dovolené a 237 dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením. Etapa 

byla ukončena předložením další monitorovací zprávy na Oddělení grantových schémat 

Krajského úřadu ve Zlíně. 

6.3.4 Čtvrtá etapa projektu 

Čtvrtá etapa byla závěrečnou etapou projektu. Trvala od ledna do dubna 2008. 

Knihovna v této době sumarizovala a hodnotila končící projekt a zvažovala jakým 

směrem se bude dále ubírat. Výsledkem těchto úvah byl, jak víme, další rozsáhlý projekt. 

 

  Vzdělávací kurzy a semináře nadále pokračovaly i v této etapě, předpokládané 

počty osob i počty uspořádaných akcí byly již mnohonásobně překročeny. Během čtvrté 

etapy bylo uspořádáno 43 akcí a podpořeno bylo 111 osob (35 nezaměstnaných, 16 

rodičů na mateřské a rodičovské dovolené a 60 dětí a mládeže ohrožených sociálním 

vyloučením). Chybějícím výstupem však zůstávala plánovaná závěrečná konference. Ta 

se uskutečnila 14. února 2008 s názvem „Komunita – sociální integrace – knihovny“. 

Tématem konference byla práce s ohroženými cílovými skupinami nejen ve veřejných 

knihovnách, ale i v jiných neziskových organizacích a financování těchto aktivit z fondů 

Evropské unie. 

 

Projekt byl ukončen předložením závěrečné monitorovací zprávy na Oddělení 

grantových schémat Krajského úřadu ve Zlíně.   
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6.4 Propagace projektu 

V první etapě projektu byly zřízeny webové stránky k projektu. Jejich součástí 

byly informace o projektu, informace o aktuálních projektových aktivitách, tiskové 

zprávy atd. Tyto stránky byly v průběhu celého projektu obměňovány a aktualizovány 

v souladu se stávající situací.  

   

 
Obr. č.  16 - Webové stránky k projektu (www.mvk.cz/novaknihovna) 

 

MVK neopomněla ani další způsoby propagace, jako například místní a odborný 

tisk, regionální televize, letáky distribuované do mnoha různých míst ve městě, 

prezentace, individuální konzultace atd. 
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7 Kurzy a seminá ře pořádané v rámci projektu  

 Komunitní a vzdělávací aktivity pořádané v rámci projektu probíhaly ve třech 

rovinách. V první řadě to byly kurzy a semináře pro nezaměstnané zaměřené 

na informační gramotnost a motivaci k práci. Obdobné činnosti byly cíleny i na maminky 

na mateřské dovolené. Další aktivity se zaměřovali na děti a mládež ohrožené sociální 

exkluzí. Všechny akce byly bezplatné a pro vzdělávací kurzy a semináře nebyly 

požadovány žádné vstupní předpoklady uchazeče.  

7.1 Vzdělávací kurzy a seminá ře pro nezam ěstnané 

Pro tuto cílovou skupinu MVK ve spolupráci s partnerem projektu Úřadem práce 

ve Vsetíně realizovala rekvalifikační akreditované počítačové kurzy, semináře práce 

s Internetem a motivační semináře s psycholožkou. 

7.1.1 Rekvalifika ční akreditované po čítačové kurzy 

 Rekvalifikační akreditované počítačové kurzy „Základy obsluhy osobního 

počítače“ byly pořádány v rozsahu 40-ti hodin na jeden kurz a kurzy „Obsluha osobního 

počítače“ v rozsahu 80-ti hodin na jeden kurz. V rámci kurzů byli jeho účastníci 

seznámeni se základy práce s počítačem, programy Microsoft Word, Excel a Outlook, 

elektronickou poštou i Internetem. Počítačový kurz sestával z deseti lekcí, které 

probíhaly vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Po úspěšném absolvování závěrečného 

dvouhodinového testu obdrželi absolventi kurzu osvědčení o rekvalifikaci. Vzhledem 

k omezené kapacitě počítačové učebny byla účast v jednotlivých kurzech stanovena 

maximálně na 12 nezaměstnaných. Zájemce o absolvování těchto vzdělávacích akcí 

registroval Úřad práce ve Vsetíně.  

7.1.2 Seminá ře práce s Internetem 

 Semináře práce s Internetem nazvané „Letem světem Internetem“ byly 

realizovány jako jednodenní akce, během níž se účastnící naučili prohlížet webové 

stránky, vytvořit si vlastní e-mailovou adresu a pracovat s ikonami. Účastníci semináře 

na závěr získali osvědčení o absolvování semináře.  

7.1.3 Motiva ční seminá ře s psycholožkou 

 Tématem jednodenních motivačních seminářů nazvaných „Motivace, komunikace 

a osobnostní rozvoj“ pro nezaměstnané byla komunikace, asertivita, vstup na trh práce a 
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zvládání stresu. Motivační semináře byly zaměřeny na orientaci účastníků na trhu práce, 

motivaci hledat zaměstnání, na schopnost asertivního chování, získávání sebevědomí a 

především na komunikaci. V úvodu každého semináře si lektorka zmapovala, o jakou 

práci jeví účastníci zájem a zda jsou aktivní v hledání zaměstnání. Cílem tohoto 

průzkumu bylo zvolení efektivních výukových prostředků, které by vedly ke změně 

pohledu přítomných na jejich životní situaci a k posunu k aktivnímu přístupu. 

Nezaměstnaní se proto pokusili o formulaci svých konkrétních individuálních cílů. 

Významná část semináře byla vždy věnována tomu, jak co nejlépe uspět v přijímacím 

řízení. Účastníci se také naučili sepisovat strukturovaný životopis. Na závěr semináře 

obdržel každý účastník z řad uchazečů o práci osvědčení o absolvování.  

7.2 Vzdělávací kurzy a seminá ře pro rodi če s malými d ětmi 

 Pro tuto cílovou skupinu byly také realizovány rekvalifikační akreditované 

počítačové kurzy, semináře práce s internetem a motivační kurzy s psycholožkou, které 

byly, na rozdíl od cílové skupiny nezaměstnaných, vícedenní. Obsah prvních dvou kurzů 

byl shodný s těmi pro cílovou skupinu nezaměstnaných. Proto v této části podrobněji 

rozepisuji pouze motivační kurzy s psycholožkou. 

7.2.1 Motiva ční kurzy s psycholožkou 

Motivační kurzy „Motivace, komunikace a osobnostní rozvoj“ měly pro maminky 

na mateřské dovolené rozsah 12 hodin. Kurz byl rozdělen buď do šesti kratších lekcí 

nebo do čtyř delších lekcí, podle potřeb účastnic kurzu. Po prvotním průzkumu zájmu 

účastnic byl kurz zaměřen především na sebepoznání, komunikaci, akční plánování             

a na vstup na trh práce.  

 

Lekce byly vedeny interaktivní formou s vysokým individuálním zapojením 

každé maminky. Řešily se modelové případy rodinných konfliktů a krizových situací. 

Součástí kurzu byly i ukázky příkladů vstupních pohovorů u zaměstnavatele 

s poukázáním na nejčastější komunikační zlozvyky a otázky, které zaměstnavatelé 

obvykle kladou. Maminky se učily na tyto otázky připravit a reagovat. Účastnice si 

během kurzu vyplnily svůj osobní akční plán, který jim měl usnadnit rozhodnutí, v čem, 

jak, kdy a kde se chtějí dál zdokonalovat. Měly se pokusit najít odpověď na otázku, jak 

chtějí realizovat své plány, a tím si konkrétně stanovit svůj cíl pro osobní rozvoj. 

V závěru se lektorka věnovala konkrétně připraveným životopisům a průvodním 
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dopisům, které si maminky přichystaly. Zhodnotila jejich obsah a grafickou úpravu. 

Upozornila, čeho je dobré se vyvarovat a naopak co zaměstnavatele nejvíce zaujme. Na 

závěr kurzu získaly maminky osvědčení o jeho absolvování.  

7.3 Vzdělávací kurzy a další aktivity pro ohrožené d ěti a mládež 

Pro cílovou skupinu ohrožených dětí a mládeže, jejíž značnou část tvořili 

příslušníci romské menšiny, probíhaly projektové aktivity ve dvou rovinách. V první 

řadě to byly výukové lekce pro žáky partnerské školy ZŠMŠ Turkmenská Vsetín. 

V druhé řadě šlo o činnost Komunitního klubu.   

7.3.1 Výukové lekce pro ohrožené d ěti 

V úvodní části projektu se děti převážně romského původu ze ZŠMŠ Turkmenská 

Vsetín seznámily s knihovnou, jejími činnostmi a zejména možnostmi trávení volného 

času v knihovně. Největší zájem vzbudily počítače, počítačové hry a internet. Následoval 

cyklus vzdělávacích lekcí pro žáky 7., 8. a 9. tříd této školy. Jeho náplní byla příprava 

pro budoucí profesi a výchova k informační a sociální gramotnosti. Projektové 

pracovnice docházely do tříd žáků z partnerské školy, kde se konala výuka zaměřená     

na používání moderních informačních technologií, práci s informacemi a dovednosti 

z oblasti občansko-sociální gramotnosti. Děti se učily komunikaci s úřady, vyplňování 

jednoduchých žádostí, psaní životopisů v textovém editoru apod. Každá hodina 

propojovala teoretickou přípravu s praktickým použitím, se důrazem na každodenní 

problémy a situace. 

7.3.2 Činnost Komunitního klubu 

Další rozměr projektových akcí pro ohrožené děti a mládež tvořil Komunitní klub 

, který se nachází ve třetím patře centrální budovy MVK. Od počátku jeho existence si  

klub získal oblibu u mladých lidí. Jeho součástí byly i tematicky zaměřené besedy       

pro školy, např. o tradicích, historii a kořenech Valašska, o drogové problematice, 

záškoláctví, vandalismu, šikaně apod.  

 

Ve třetí etapě projektu se nabídka aktivit rozšířila o odpolední program, jehož 

obsahem byla setkání zajímavých osobností s mládeží na různá témata. Pro přilákání 

mladých lidí na tato odpoledne zvolila MVK pro knihovnu netradiční způsoby 

propagace. Vedle propagace programu v novinách, na plakátovacích plochách ve městě, 
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ve školách a učilištích se informace o chystaných akcích objevila i v místních klubech a 

prodejnách freestylového oblečení. MVK dále formou dotazníků zjišťovala, o jaká 

témata by mladí lidé měli zájem. První akce byla věnována povídání o snowboardingu, 

následoval workshop o hip-hopu s místním DJem. Účastnilo se kolem 15 osob. Další 

z odpoledních a podvečerních programů byly věnovány například zdravému životnímu 

stylu, letectví, paraglidingu apod. Velký ohlas a zájem účastníků zaznamenala akce 

„Gamezone“, při které účastníci soutěžili v počítačových hrách. Postupem času byl 

volnočasový program pro mladé soustředěn na středeční odpoledne s názvem „Výstřední 

středy“.  

7.4 Shrnutí a zhodnocení projektových aktivit 
 

Po dobu konání projektu bylo uskutečněno celkem 135 různých kurzů, seminářů, 

přednášek a workshopů, během níž bylo podpořeno 697 osob. Oproti původně 

stanoveným cílům byla realizace projektu nadmíru úspěšná (viz obr. č. 17).  

Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům  

Monitorovací ukazatel Jednotka Údaj ve smlouvě Skutečnost 
Podpořené osoby osoba 250 697 

Úspěšní absolventi kurzů % 75 99 

Programy v oblasti sociální integrace kus 3 3 

Využití a úspěšnost sociálně integračních programů osoba 188 690 

Informační a propagační akce kus 5 5 

Počet přednášek, seminářů kus 52 135 

Počet přednášek, seminářů osoba 250 697 

Vytvořená hrubá pracovní místa osoba 1 1 
  
Obr. č.  17 - Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům (závěrečná monitorovací zpráva) 

 

 Realizace projektových aktivit pomohla řadě nezaměstnaným na Vsetínsku 

s motivací k hledání práce, maminkám se vstupem na trh práce po ukončení rodičovské 

dovolené. Dětem a mládeži se pokusila usnadnit orientaci v tomto světě plném nástrah. 

Pro všechny cílové skupiny byly velkým přínosem i počítačové kurzy a kurzy práce 

s Internetem, jejichž zvládnutí dnes patří k základním dovednostem. Tím, že počítačové 

kurzy byly zakončeny osvědčením o rekvalifikaci, došlo u cílových skupin 

nezaměstnaných a maminek na mateřské dovolené ke zvýšení kvalifikace, potažmo tedy 

k lepší výchozí situaci na trhu práce. 
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 S největším ohlasem se zřejmě setkaly motivační kurzy pro maminky, jejichž 

kapacita byla vždy naplněna a po absolvování kurzu účastnice vyjadřovaly velkou 

spokojenost. Mnohé z nich začaly uplatňovat nově načerpané informace ve svém 

osobním životě a velmi úspěšným dopadem těchto kurzů byla i skutečnost, že 

motivované absolventky šly aktivně požádat o zaměstnání. 

 

Projektové pracovnice zaznamenaly také přínos výukových lekcí pro žáky 

speciální základní školy, a to již během jejich konání. Při vyhledávání na Internetu bylo 

na žácích vidět postupné rozšiřování rozhledu. Naučili se vyhledat stránky úřadů, 

knihovny, podívat se, jaké bude počasí nebo zjistit telefonní číslo či adresu různých 

institucí. 

 

A jaký byl přínos tohoto projektu pro vsetínskou knihovnu? MVK díky tomuto 

projektu získala řadu nových čtenářů, dostala se do povědomí široké veřejnosti a začala 

být místními organizacemi vnímána jako rovnocenný partner. Dokázala, že při 

dostatečné vytrvalosti, trpělivosti a snaze lze dosáhnout i zdánlivě nedosažitelných cílů.  
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8 Projekt „Rovné p říležitosti žen a muž ů v komunitní 
knihovn ě Vsetín – partnerství a zdravá komunita – 
celoživotní vzd ělávání – prosperita“  

 

 
 

Obr. č.  18 - Logo projektu 
 

Tímto projektem MVK navázala na projekt „Masarykova veřejná knihovna jako 

instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně“, který byl ukončen 

v roce 2008. Současný projekt byl také zacílen na ohrožené skupiny obyvatel, tentokrát 

především na ženy dlouhodobě nezaměstnané, ženy vracející se do zaměstnání 

po mateřské dovolené, ženy v předdůchodovém věku (a muže ve stejné situaci). Součástí 

projektu byla i spolupráce s vybranými institucemi za účelem změny smýšlení v oblasti 

rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce u zaměstnavatelů i široké veřejnosti 

v okrese Vsetín. I když projekt oficiálně končí v červenci roku 2011, o jeho aktivitách již 

můžeme hovořit v minulém čase, protože všechny kurzy a semináře byly ukončeny 

v průběhu dubna 2011. 

8.1 Základní informace o projektu 

„Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín – partnerství a 

zdravá komunita – celoživotní vzdělávání – prosperita“ je neinvestiční projekt, který byl 

podán v rámci prioritní osy 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory - 

3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného 

života, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost financovaný z Evropského 

sociální fondu Evropské unie. Číslo grantového projektu je CZ.1.04/3.4.04/26.00328. 

 

Časový harmonogram projektu: 15. červenec 2009 – 4. červenec 2011 

Rozpočet projektu: 5.038.345,92 Kč 

Financování projektu: Evropský sociální fond, státní rozpočet 

Cílové skupiny: dlouhodobě nezaměstnané ženy – muži v podobné situaci (vracející se 

na trh práce po mateřské dovolené nebo nezaměstnané ženy a muži v předdůchodovém 

věku), zaměstnavatelé, nestátní neziskové organizace 
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Obsahem projektu byl soubor vzdělávacích aktivit a podpůrných motivačních 

opatření pro cílové skupiny, který měl pomoci řešit problematiku rovných příležitostí žen 

a mužů na trhu práce. Mezi vzdělávací aktivity patřily například akreditované kurzy 

práce s počítačem, jazykové kurzy, besedy a semináře s psycholožkou, rodinná poradna 

apod. Součástí projektu bylo také pořádání konference pro zaměstnavatele a dotazníková 

šetření zaměřená na zjišťování situace týkající se rovných příležitostí žen a mužů 

z pohledu zaměstnavatelů.  

8.2 Partnerské instituce a jejich role v rámci proj ektu 

MVK je autorem (předkladatelem) projektu a příjemcem dotace. Bez 

partnerských a spolupracujících institucí by ovšem realizace projektu nebyla možná. Jak 

ukázaly zkušenosti z předchozího projektu, dobrá partnerská spolupráce má zásadní 

význam pro zdárný průběh celého projektu a jeho aktivit. K partnerům projektu patřily 

město Vsetín, Rodinné a mateřské centrum Sluníčko Vsetín, Společnost pro komunitní 

práci Vsetín a Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska. Významným 

spolupracovníkem byl Úřad práce Vsetín. 

8.2.1 Město Vsetín 

Město Vsetín sehrávalo roli strategického partnera. Zástupci Rady města byli 

členy v Radě projektu. Jejich prostřednictvím mělo město Vsetín zásadní vliv                

na schvalování realizačních strategií projektu.  

8.2.2 Rodinné a mate řské centrum Sluní čko 
 

Rodinné a mateřské centrum Sluníčko je občanské sdružení, které svou působnost 

orientuje na rodiny s malými dětmi. Jako partnerská organizace figurovalo mateřské 

centrum i v předchozím projektu. Při přípravě tohoto projektu bylo osloveno znovu, 

protože jednou z cílových skupin byly opět ženy na mateřské dovolené a rodiče s malými 

dětmi, převažující klienti Sluníčka.  

 

Jeho role spočívala v poskytování informací o projektu, o probíhajících akcích a 

jejich propagaci. Dále mateřské centrum poskytlo prostory pro konání některých 

projektových aktivit a v jejich průběhu zabezpečovalo hlídání dětí. Zájemkyně a zájemci 

o jednotlivé kurzy a semináře se mohli přihlašovat přímo v centru.  



 

66 
 

8.2.3 Společnost pro komunitní práci Vsetín 

 Společnost pro komunitní práci Vsetín (SPKP) je obecně prospěšná společnost. 

Podstatou jejích činností je zlepšování kvality života obyvatel Vsetínska. Jedná se           

o partnera, který se také účastnil realizace předchozího projektu. Tehdy byla jeho role 

spíše informačního a poradního charakteru. Tentokrát SPKP zajišťovala a organizačně se 

podílela na některých projektových aktivitách.      

 

Partnerská role SPKP spočívala především v koordinaci přípravy kampaně 

k tématu rovných příležitostí žen a mužů a působení na veřejnost v této oblasti, sestavení 

akčního týmu pro realizaci kampaně a samotná realizace. O kampani pořádané touto 

společností s názvem „Máme stejné šance?“ bude zmínka v další části diplomové práce.  

8.2.4 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska 

 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s. byla založena usnesením 

městského zastupitelstva ve Vsetíně v roce 2005. Náplní její činnosti je mimo jiné řešení 

nezaměstnanosti, ekonomického rozvoje a rozvoje podnikání, rozvoj občanské 

společnosti a zapojování podnikatelské veřejnosti do komunitních aktivit.  

 
 Jednalo o první partnerskou spolupráci s MVK. Jeho role spočívala především 

v oblasti působení na zaměstnavatele, jednu z cílových skupin projektu. Agentura 

uspořádala konferenci pro zaměstnavatele s názvem „Rovné příležitosti žen a mužů 

na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života“ a zajistila průzkum v regionu 

Vsetína v oblasti uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, který provedl 

tým sociologa Davida Surého z Katedry sociologie a andragogiky Univerzity Palackého 

v Olomouci.    

8.2.5 Úřad práce ve Vsetín ě 

S Úřadem práce ve Vsetíně pojí knihovnu dlouholetá spolupráce. Zatímco 

v předchozím projektu byl partnerskou institucí. V tomto projektu je „pouze“ 

spolupracovníkem. Jeho role spočívá především v šíření informací o projektu a 

pořádaných kurzech a seminářích mezi cílovou skupinu nezaměstnaných.   
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8.3 Realizace projektu   

Realizace projektu byla zahájena 15. července 2009. V úvodních fázích projektu 

bylo třeba především zajistit jeho zviditelnění, tedy propagaci, dostat jej do povědomí 

široké veřejnosti a osob z řad cílových skupin projektu. K tomuto účelu byla využita řada 

prostředků, jako například letáky, plakáty, příspěvky v místních médiích, webové stránky 

apod. Dále bylo třeba nakoupit zařízení nutné k realizaci vzdělávacích kurzů, studijní 

materiály a drobný majetek.  

 

Byla vytvořen Rada projektu, která sestávala ze statutárních zástupců města 

Vsetína a partnerských a spolupracujících organizací. Na svých setkáních Rada řešila 

především dopad projektových aktivit na cílové skupiny (zda účast na kurzech a 

seminářích pomohla nezaměstnaným v hledání pracovního uplatnění, zda zaměstnavatelé 

vyvíjejí snahu o zlepšení situace v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, zda již 

v tomto ohledu podnikly nějaké kroky apod.). Členové Rady se také zamýšlely nad 

udržitelností projektu a strategiemi v následujících, „poprojektových“, obdobích, tzn. jak 

nejlépe navázat na projektovou činnost a v případě města Vsetína, jak využít poznatky 

získané v rámci projektových akcí např. pro komunitní plánování.  

 

Významnou součástí projektu bylo také vytvoření Týmu kampaně, složeného 

ze zástupců vsetínských nestátních neziskových organizací, zástupců partnerských 

organizací projektu, dobrovolnic a dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase scházeli a 

realizovali řadu aktivit, které veřejnosti přiblížily téma rovných příležitostí žen a mužů, 

jako např. happening „Máme stejné šance“ v centru města, výstavu „Velké prádlo aneb 

bourání stereotypů“ nebo diskusní fórum na webových stránkách projektu s řadou 

příspěvků vztahujících se k tématu rovných příležitosti a sérii článků ve Vsetínských 

novinách. 

 

Naplňování jednoho z hlavních cílů projektu, tedy vzdělávání cílových skupin, 

započalo 7. září 2009 rekvalifikačním kurzem „Základy obsluhy osobního počítače“. 

Následovaly jazykové kurzy v Rodinném a mateřském centru Sluníčko a jazykové kurzy 

intenzivní angličtiny pro dospělé v prostorách MVK. V říjnu a v listopadu 2009 pak 

probíhaly tematické semináře k osobnostnímu a profesnímu rozvoji Technika 

administrativy, Právní minimum a Práce s elektronickými informacemi. V listopadu a 
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prosinci 2009 se ještě uskutečnil v mateřském centru Psychosociální motivační výcvik. 

Všechny tyto vzdělávací aktivity pokračovaly i v letech 2010 a 2011. Nabídka se však 

rozšířila o další tematické kurzy (např. Prevence kriminality u vašich dětí, Ekologie 

a udržitelný rozvoj, Rovné příležitosti v praxi, Grafické editory).     

 

V souladu se stanovenými cíli tvořilo část projektových aktivit i působení 

na zaměstnavatele v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a prosazování 

prorodinné politiky v regionu. Tyto činnosti zajišťoval zejména partner projektu 

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska. Pro cílovou skupinu zaměstnavatele 

uspořádala Agentura v prosinci 2009 konferenci „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu 

práce“ a v únoru 2010 konferenci „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a 

slaďování pracovního a rodinného života“.    

.  

Celý projekt je nyní již ve své závěrečné fázi, jeho konec je stanoven na červenec 

2011. Během dubna byly zakončeny poslední vzdělávací kurzy. A na programu je ještě 

závěrečná konference projektu nazvaná „Máme rovné šance“.  
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8.3.1 Webové stránky projektu 

 MVK již v úvodních fázích projektu vytvořila webové stránky, na kterých jsou 

dostupné veškeré informace o projektu a souvisejících aktivitách. Jedná se o významný 

způsob propagace projektu. Součástí jsou však i podpůrné aplikace určené účastníkům 

vzdělávacích kurzů. 

 

 
Obr. č.  19 - Úvodní strana webových stránek projektu (www.mvk.cz/rp/index.php) 

 

Webové stránky jsou strukturovány do šesti částí: 

• O projektu 

• Aktivity projektu 

• Fotogalerie  

• Mediální výstupy 

• Diskusní fórum 

• Přihlášení do e-learning 
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9 Kurzy a seminá ře pořádané v rámci projektu 

I když projekt oficiálně končí až v červenci 2011, realizace kurzů a seminářů byla 

ukončena již v dubnu. Lze o nich tedy hovořit v minulém čase. Konečná čísla o počtech 

účastníků a podpořených osobách ještě nejsou k dispozici, ale podle Mgr. Kateřiny 

Janoškové, manažerky projektu, bylo po dobu konání projektu uskutečněno cca 70 akcí, 

jichž se zúčastnilo cca 600 osob. Známy jsou počty účastníků a úspěšných absolventů 

kurzů z roku 2010. Všechny kurzy byly pro účastníky pořádány zdarma. Po předložení 

jízdenky z místa bydliště do Vsetína byla účastníkům jízdenka proplacena. Po celou dobu 

konání kurzů bylo zajištěno hlídání dětí prostřednictvím mateřského centra Sluníčko.  

9.1 Počítačové kurzy 

 MVK měla již z předchozího projektu možnost pořádat rekvalifikační kurzy 

zaměřené na práci s počítačem, na které znovu v roce 2009 získala akreditaci MŠMT. 

Jednalo se o vzdělávací programy „Základy obsluhy osobního počítače“ a „Obsluha 

osobního počítače“, č. j. 10275/09-24/487 [Ministerstvo, ©2009-2010].  

 

 Obsahem obou kurzů byly základy práce s počítačem, textový editor Microsoft 

Word, tabulkový kalkulátor Microsoft Excel, Internet a internetový prohlížeč a 

elektronická pošta. Rozdíl byl v počtu vyučovacích hodin, ze kterých se jednotlivé kurzy 

skládají. Hodinová dotace u programu „Základy obsluhy osobního počítače“ byl 40 

hodin, u programu „Obsluha osobního počítače“ to bylo 80 hodin.       

 

 Během projektu bylo uspořádáno celkem 13 těchto počítačových kurzů. Z tohoto 

počtu bylo 7 kurzů „Základy obsluhy osobního počítače“ a 6 kurzů „Obsluha osobního 

počítače“. Místem konání byla vždy počítačová učebna v centrální budově MVK, 

přičemž mateřské centrum zajišťovalo pro účastnice kurzů z řad maminek hlídání dětí. 

 

V roce 2010 se kurzů „Základy osobního počítače“ zúčastnilo 33 osob, úspěšně 

jich absolvovalo 30.  Kurzů „Obsluha osobního počítače“ se zúčastnilo 47 osob a 

úspěšně jich absolvovalo 41. Úspěšní absolventi v závěru obdrželi Osvědčení                  

o rekvalifikaci (viz příloha č. 11). 
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9.2 Jazykové kurzy 

 Jazykové kurzy patřily k těm vzdělávacím aktivitám projektu, o které byl velký 

zájem. MVK pro jejich pořádání oslovila místní firmu EdCentre s. r. o. specializující se 

na výuku jazyků. Výuka byla realizována jak v prostorách MVK, tak v Rodinném a 

mateřském centru Sluníčko, které opět zajišťovalo hlídání dětí. 

 

 Jazykové kurzy v mateřském centru probíhaly jednou týdně, vždy ve středu 

v dopoledních hodinách. Jednalo se o následující kurzy: 

- Angličtina „Věční začátečníci“ 

- Angličtina „Mírně pokročilí“ 

- Angličtina „Pokročilí“ 

- Němčina „Začátečníci“ 

- Němčina „Mírně pokročilí“ 

Hodinová dotace každého kurzu byla 36 hodin. Kurzy se skládaly z teoretické části a 

z praktické části, která spočívala v konverzaci za přítomnosti rodilého mluvčího. 

 

 V prostorách MVK se každý pátek konaly kurzy „Intenzivní angličtina pro 

dospělé“, které byli rozděleny do dvou úrovní podle stupně pokročilosti – začátečníci a 

mírně pokročilí. Hodinová dotace každého kurzu byla 32 hodin. Součástí výuky byla 

rovněž konverzační část za přítomnosti rodilého mluvčího. 

9.3 Psychosociální motiva ční výcvik 

 Vedle počítačových kurzů je i psychosociální motivační výcvik vzdělávací 

aktivitou, která spojuje oba projekty financované z prostředků Evropského sociálního 

fondu.  Výcvik byl vedený psycholožkou a jeho obsahem bylo sebepoznání, komunikace 

a posílení sociálních dovedností podporujících vstup na trh práce. Nedílnou součástí 

kurzu byl i nácvik a ukázky řešení konkrétních nebo potenciálních problémů a 

modelových situací. V rámci výcviku byl vyžadován i výrazný podíl spolupráce a 

zapojení ze strany účastnic a účastníků.  

 

 Za dobu konání projektu bylo uspořádáno celkem 6 kurzů, z tohoto počtu se jeden 

kurz uskutečnil v roce 2009, čtyři v roce 2010 a jeden v roce 2011. Místem konání bylo 

vždy mateřské centrum Sluníčko. Hodinová dotace jednoho kurzu byla 14 hodin. Kurz 
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byl ukončen testem a jeho absolventky získali osvědčení o absolvování (viz příloha        

č. 12). V roce 2010 jej úspěšně ukončilo 43 osob.  

9.4 Tematické seminá ře k osobnostnímu a profesnímu rozvoji 

 Tematické semináře tvořily další rozměr vzdělávacích projektových aktivit. Jejich 

obsah byl vzhledem k probíraným tématům velmi různorodý. Všeobecným cílem těchto 

seminářů však byl rozvoj osobnostních a profesních dovedností účastníků za účelem 

lepšího uplatnění na trhu práce a zvýšení povědomí o dané problematice. Při jejich 

realizaci MVK spolupracovala s externími lektory. Na závěr každého semináře bylo 

účastníkům předáno osvědčení o absolvování.   

9.4.1 Technika administrativy 

Tento seminář byl zaměřen na základy písemné a elektronické komunikace, 

seznámení se strukturou písemností, vytváření základní obchodní, právní a personální 

korespondence a základy elektronické komunikace.   

 

 Po dobu konání projektu byly uskutečněny 4 kurzy Techniky administrativy, 

z tohoto počtu byl jeden pořádán v roce 2009, jeden v roce 2010 a dva v roce 2011. 

Místem konání byla vždy centrální budova MVK. Hodinová dotace jednoho kurzu byla 

25 hodin. V roce 2010 jej absolvovalo 12 osob.  

9.4.2 Právní minimum  

 Účastníci tohoto semináře byli seznámeni s právní problematikou ve sféře 

občanské, pracovní i podnikatelské. K obsahu semináře patřilo například pracovní a 

obchodní právo, Živnostenský zákon, civilní právo občanské apod.    

 

 Po dobu konání projektu bylo uskutečněno celkem 5 těchto kurzů, z nichž jeden 

v roce 2009, tři v roce 2010 a jeden v roce 2011. Hodinová dotace se postupně 

navyšovala, u prvních dvou kurzů (v prosinci 2009 a březnu 2010) to bylo 10 hodin, 

v září 2010 to bylo 15 hodin a u posledních dvou kurzů (v prosinci 2010 a v únoru 2011) 

to již bylo 18 hodin. Místem konání byla vždy centrální budova MVK. V roce 2010 

kurzy absolvovalo 32 osob. 
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9.4.3 Ekonomické minimum 

 Tento tematický kurz byl zaměřený na popis základních ekonomických pojmů, 

postavení zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, příjmy fyzických osob a 

povinné odvody z těchto příjmů atd.   

  

Během trvání projektu byly v prostorách MVK uspořádány čtyři kurzy na toto 

téma, jeden v roce 2009, dva v roce 2010 a jeden v roce 2011. Hodinová dotace jednoho 

kurzu byla 20 hodin. V roce 2010 se kurzů zúčastnilo 29 osob. 

9.4.4 Práce s elektronickými informacemi 

 Obsah tohoto kurzu byl zaměřen na možnosti získávání informací v prostředí 

Internetu, práci s vyhledávacími nástroji Internetu a vyhledávání v informačních 

databázích dostupných v MVK. Vzhledem k cílovým skupinám dlouhodobě 

nezaměstnaných a maminek vracející se do zaměstnání po rodičovské dovolené byl důraz 

kladen na vyhledávání informací na trhu práce.   

 

 Celkový počet realizovaných kurzů během projektu byl šest, z tohoto počtu byl 

jeden uspořádán v roce 2009, tři v roce 2010 a dva v roce 2011. Hodinová dotace kurzu 

v letech 2009 a 2010 byla 10 hodin, v roce 2011 byla rozšířena na 15 hodin. Místem 

konání byla vždy počítačová učebna v centrální budově MVK. Kurz byl zakončen 

závěrečným testem, kterým v roce 2010 úspěšně prošlo 32 osob. 

9.4.5 Prevence kriminality u vašich d ětí 

 Kurz seznamoval rodiče s možnými riziky a nebezpečími, která číhají na jejich 

děti. Konkrétně bylo zmíněno nebezpečí drogové závislosti a nebezpečí gamblingu. 

Zdůrazněna byla prevence těchto jevů, a to především v oblasti výchovy. Součástí kurzu 

byla i prezentace zkušeností z praxe při práci s mladistvými a praktický nácvik zvládání 

konkrétních situací, například práce s agresivitou.   

 

Kurz byl uspořádán v prostorách MVK pouze jednou, a to 8. – 10. února 2010. 

Účastnilo se ho 5 osob, které získaly osvědčení. Hodinová dotace kurzu byla 10 hodin.   
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9.4.6 Ekologie a udržitelný rozvoj  

Další z řady tematických seminářů k profesnímu a osobnostnímu rozvoji byl 

věnován ekologii, člověku jako součásti přírodního systému a zdravému životnímu stylu.  

 

Kurz byl poprvé uspořádán 21. dubna roku 2010 a podruhé o rok později 

ve stejném dni. Hodinová dotace byla 5 hodin a místem konání byla centrální budova 

MVK. V roce 2010 se jej zúčastnilo 11 osob, které získaly osvědčení. 

9.4.7 Rovné p říležitosti v praxi 

Cílem kurzu bylo zlepšit orientaci ve stávající struktuře společnosti a hodnotovém 

systému, a také přiblížit problematiku rovných příležitostí v Evropské Unii a 

problematiku Antidiskriminačního zákona.  

 

Kurz byl uspořádán pouze jednou, a to 31. května 2010. Absolvovalo jej 5 osob. 

Místem konání byla centrální budova MVK. Semináře se zúčastnily také členky 

realizačního týmu MVK a Rodinného a mateřského centra Sluníčko. 

9.4.8 Grafické editory – tvorba grafických produkt ů  

Kurz byl zaměřen na zpracování a úpravu digitálních fotografií v grafickém 

editoru včetně základních pojmů z této oblasti a teoretického úvodu do problematiky. 

Účastníci byli seznámeni s tvorbou tiskových materiálů, jako jsou například letáky apod.  

 

Celkem byly uspořádány 4 tyto tematické kurzy, z toho tři proběhly v roce 2010 a 

jeden v roce 2011. Hodinová dotace u prvních dvou kurzů byla 5 hodin, posléze byla 

rozšířena na 10 hodin. Místem konání byla vždy počítačová učebna MVK. 

9.4.9 Estetika projevu, sebeprezentace, styl 

 Cílem kurzu bylo získání dovedností v následujících oblastech: sebeprezentace, 

chování, vystupování a účelné jednání, efektivní komunikace, pravidla komunikace, 

problémy s komunikací, typy chování, estetika, základy etikety apod.  

 

 Celkem byly uspořádány čtyři tyto tematické kurzy, jeden v roce 2010 a tři v roce 

2011. Hodinová dotace u kurzu byla 6 hodin. V roce 2010 jej absolvovalo 7 osob. 



 

75 
 

9.5 E-learningové kurzy 

MVK v rámci projektu nabízela širokou škálu e-learningových kurzů. To 

znamená, že studium probíhalo pomocí využití informačních a komunikačních 

technologií. Tyto kurzy byly realizovány ve spolupráci s vybranými dodavateli                        

e-learningových kurzů. Při výběru těchto dodavatelů byli upřednostněni ti, co na trhu 

působí již delší dobu a nabízejí akreditovaný studijní program. Spolupráce byla navázána 

s Evropskou školu korespondenčních kurzů (dále jen EŠKK), nakladatelstvím Praxis-

Media a společností  Trask Solutions, s. r. o.  

 

Nabídka těchto kurzů byla určena cílovým skupinám projektu. Jednalo se tedy     

o uchazeče o zaměstnání, nezaměstnané osoby v předdůchodovém věku, rodiče pečující 

celodenně o malé děti nebo o osoby pečující o závislého člena rodiny. Zájemci mohli 

vybírat z předem připravené nabídky kurzů nebo mohli projevit zájem o kurz dle 

vlastního výběru. Toto však bylo nutné předem konzultovat s kontaktní pracovnicí 

projektu. Před začátkem studia e-learningového kurzu byla uzavřena dohoda mezi jeho 

účastnicí či účastníkem a MVK. Na základě této dohody se účastníci ve spolupráci 

s kontaktní pracovnicí MVK zaregistrovali do příslušných kurzů. Doklady o úspěšném 

absolvování kurzu bylo nutné předložit rovněž kontaktní pracovnici MVK pro potřeby 

evidence projektu. 

9.5.1 Profesní rekvalifika ční kurzy 

Profesní rekvalifikační kurzy, akreditované na MŠMT5, byly pořádány 

společností EŠKK. Obecně se jedná o kurzy, které jsou zpracovávány s důrazem           

na praktické využití získaných poznatků odpovídající středoškolské úrovni vyučovaného 

oboru. Pravidelně dochází k jejich aktualizaci vzhledem ke stávající legislativě. Obsahují 

názorné příklady, vzorová řešení, ukázky formulářů apod. Každý kurz je rozdělen         

do stanoveného počtu lekcí, jejichž součástí jsou kontrolní testy, souhrny a přehledy. 

V případě zájmu účastníků o získání osvědčení o rekvalifikaci, je nutné zpracovat 

všechny požadované domácí úkoly [Evropská, 2010]. 

 

Mezi nabízené profesní rekvalifikační kurzy patřily Marketing, Sekretářka, 

Podvojné účetnictví a Mzdové účetnictví. 

                                                 
5 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 



 

76 
 

9.5.1.1 Marketing   

Jde o kurz zaměřený na problematiku uplatnění výrobků a služeb v podmínkách 

tržního hospodářství. Je rozčleněn do 12 lekcí. Doporučená délka studiu je                       

6 – 12 měsíců. Mezi témata jednotlivých lekcí patří např. jak uspokojit zákazníka, 

průzkum trhu, reklama apod. V rámci projektu využil tento kurz jeden účastník.   

9.5.1.2 Sekretá řka  

Tento kurz nazvaný nepříliš lichotivě „Sekretářka“ je zaměřený na získání 

dovedností v oblasti organizačního zajištění průběhu činností ve firmě. Je rozčleněn 

rovněž do 12 lekcí a doporučená délka studia je i v tomto případě 6 – 12 měsíců. 

Obsahem jednotlivých lekcí je například výuka zásad společenského chování 

v zaměstnání, komunikační proces, písemná komunikace, technika archivování, 

zpracování zápisu z jednání apod. V rámci projektu kurz využil jeden účastník. 

9.5.1.3 Podvojné ú četnictví  

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům ucelené informace o vedení podvojného 

účetnictví. Celý kurz sestává z 32 lekcí a doporučená délka jeho studia je 6 – 16 měsíců. 

K tématům vyučovaným v jednotlivých lekcích patří například tvorba a rozdělování účtů, 

účetní zápisy, účetní osnova, druhy majetku, výnosy, náklady apod. V rámci projektu 

kurz studovalo 5 účastníků. 

9.5.1.4 Mzdové ú četnictví  

Cílem kurzu je osvětlení základní problematicky mzdového účetnictví včetně 

výkladu platných předpisů, praktických ukázek, návodů a výpočtů. Kurz je sestaven    

z 32 lekcí, které jsou tematicky členěny na tři části – pracovní právo, mzdová agenda, 

pojištění. Doporučená délka studia je 8 – 16 měsíců. Kurz ke studiu během projektu 

využil jeden účastník.    

9.5.2 Ostatní vzd ělávací kurzy  

Po ukončení ostatních, neakreditovaných, kurzů bylo možné získat osvědčení        

o absolvování. Zájem byl o kurzy Microsoft Office, o základy tvorby www stránek, 

úpravu digitálních fotografií a psaní na počítači a stroji. 
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9.5.2.1 Microsoft Office 

Jedná se o produkt firmy Trask Solutions, s. r. o. Tento kurz v sobě zahrnuje 

výuku práce s Windows, Word, Excel, Outlook, PowerPoint a Access. Kurz obsahuje   

11 – 29 lekcí u každé z aplikací, přičemž každá lekce vyžaduje asi 30 minut studia. 

Lekce jsou doplněny vstupními testy, cvičeními a závěrečným testem pro ověření 

získaných znalostí [Gopas, © 2010]. V rámci projektu tento kurz absolvovalo 16 osob. 

9.5.2.2 Digitální fotografie 

E-learningový kurz nakladatelství Praxis-Media. Probíhá po dobu 13 týdnů. 

Každý týden účastník kurzu dostane e-mail informující o nové lekci. Obsahem kurzu je 

například úprava digitální fotografie nebo neskenovaného materiálu, oříznutí fotografie, 

retušování, jednoduchá fotomontáž nebo tvorba prezentace z více fotografií. Délka      

on-line přístupu do kurzu je 12 měsíců [Praxis-Media, © 2011a]. Kurz absolvovalo             

22 osob z řad cílových skupin projektu. 

9.5.2.3 WWW - základy tvorby a úpravy webových strá nek  

E-learningový kurz realizovaný nakladatelstvím Praxis-Media. Kurz probíhá          

po dobu 14 týdnů. Každá lekce se skládá z výkladu dané problematiky včetně 

praktických ukázek, shrnutí a úkolů do příští lekce. Obsahem jednotlivých lekcí je např. 

formátování textu, tvorba seznamů, vkládání obrázků a tabulek apod. Délka on-line 

přístupu do kurzu je 12 měsíců [Praxis-Media, © 2011b].  V rámci projektu kurz využilo 

13 osob. 

9.5.2.4 Psaní na po čítači a stroji  

Kurz od firmy EŠKK sestavený ze 7 lekcí. Jeho obsahem je výuka techniky psaní, 

vyplňování formulářů, sestavování přehledů, tabulek apod. Doporučená délka studia je 4 

– 7 měsíců. Kurz absolvovalo 9 osob z řad cílových skupin projektu. 

9.5.2.5 Manažerská informatika 

Další kurz od firmy EŠKK sestavený z 8 lekcí. Cílem je naučit mírně pokročilé 

zájemce o práci na PC využívat možností programu Microsoft Word na vyšší úrovni. 

V rámci projektu kurz využily 2 osoby. 
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9.5.3 Celková statistika využití e-learningových ku rzů 

Počet studentů celkem: 70 

Počet absolventů: 45 

Studující: 25 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obr. č.  20 – Využití e-learningových kurzů 
 

9.6 Další projektové aktivity 

 Mezi další projektové aktivity, které korespondovaly s charakteristikou projektu, 

patřily přednášky, konference, výstavy a doprovodná kampaň působící na širokou 

veřejnost. Akce jsou uspořádány podle data konání. 

9.6.1 Přednáška „Gender – co je to za slovo a jaký má význa m?“  

Jednalo se o úvodní přednášku k celému projektu. Uskutečnila se 4. listopadu 

2009. Jejím cílem bylo seznámit širokou veřejnost, zástupce nestátních neziskových 

organizací, a také studenty středních škol s problematikou rovných příležitostí. 

Přednášku zahájila lektorka ze společnosti Gender Studies o. p. s. se sídlem v Praze a 

uznávaná odbornice v této oblasti Helena Skálová, která účastníkům akce vysvětlila 
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základní pojmy, vývoj a ideový základ genderových studií. Následovaly příspěvky 

mapující konkrétní příklady z regionu, které prezentovaly pracovnice Azylového domu 

pro ženy a matky s dětmi ve Vsetíně a pracovnice občanské poradny a komunitní 

koordinátorka Vzdělávacího a komunitního centra Integra Vsetín o. p. s., jejíž příspěvek 

byl zaměřen na postavení ženy v rámci romské komunity.  

9.6.2 Konference „Rovné p říležitosti žen a muž ů na trhu práce“   

 Jednodenní konference určená především pro zaměstnavatele, kterou v rámci 

projektu uspořádala Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, proběhla v úvodní části 

projektu 2. prosince 2009. Jejím cílem bylo představit projekt regionálním 

zaměstnavatelům ze státní i soukromé sféry a nastínit jim konkrétní možnosti dosahování 

rovného zacházení s ženami a muži na trhu práce.  

 

Ředitel Úřadu práce ve Vsetíně představil účastníkům konference statistické 

údaje odrážející stávající situaci v oblasti uplatňování žen a mužů na trhu práce. Vyplývá 

z nich, že největší rozdíl v podílu nezaměstnaných žen a mužů je v rozmezí zhruba od 30 

do 47 let. Nevíce ohrožené jsou tedy o ženy, které se vracejí na trh práce po mateřské 

dovolené nebo pečují o děti. V programu vystoupila i zástupkyně společnosti Gender 

Studies, která ve svém příspěvku uvedla konkrétní nástroje slaďování rodinného a 

pracovního života a metody zavádění těchto programů (flexibilní pracovní doba, 

pořádání akcí pro rodinné příslušníky zaměstnanců, firemní mateřské školy apod.).   

  

9.6.3 Happening „Máme stejné šance?“ 

Jednalo se o akci určenou široké veřejnosti, která se konala v květnu 2010                         

na náměstí před vsetínskou knihovnou (viz příloha č. 13). Jejím cílem bylo upozornit           

na problematiku rovných příležitostí a donutit občany Vsetína zamyslet se nad tímto 

tématem. To vše však probíhalo zábavnou formou a s bohatým doprovodným 

programem. Součástí happeningového odpoledne byly různé soutěže, dětský koutek, 

hudební vystoupení apod. Zúčastnilo se kolem dvou set lidí. Akci pořádal realizační tým 

kampaně vedený zástupcem Společnosti pro komunitní práci ve Vsetíně, která je 

partnerem projektu.   
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9.6.4 Konference „Rovné p říležitosti žen a muž ů na trhu práce a 

slaďování pracovního a rodinného života“ 

 V pořadí druhá konference pro zaměstnavatele, kterou v rámci projektu 

uspořádala Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, proběhla 22. února 2011. 

Účelem konference bylo opět předložit konkrétní možnosti dosahování rovného 

zacházení s ženami a muži na trhu práce. Dále ředitelka knihovny PhDr. Helena 

Gajdušková shrnula dosavadní aktivity projektu a nastínila další plánované projektové 

činnosti. Při prezentacích měl opět své zastoupení i vsetínský Úřad práce, jehož 

zástupkyně mimo jiné vyzdvihla přínos spolupráce s knihovnou při vzdělávacích 

aktivitách pro klientky a klienty Úřadu práce. Byly zde zveřejněny i výsledky první části 

průzkumu v regionu Vsetínsko, který byl zaměřen na uplatňování rovných příležitostí 

žen a mužů na trhu práce. Konference se zúčastnilo kolem 30 osob z řad zaměstnavatelů, 

neziskových organizací a veřejné správy. 

9.6.5 Výzkum v regionu Vsetín: Uplat ňování rovných p říležitostí žen 

a mužů na trhu práce 

 V rámci projektu provedl tým sociologa Davida Surého z Katedry sociologie a 

andragogiky Univerzity Palackého v Olomouci, na základě zadání MVK, výzkum 

zaměřený na uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce u zaměstnavatelů 

v regionu Vsetín. Sběr dat probíhal ve dvou vlnách, první sběr dat se uskutečnil 

na začátku roku 2010 a druhý v období od ledna do března roku 2011. Osloveno bylo 

celkem 1200 firem, s vyplňováním dotazníku začalo 489 oslovených. Výzkumu se 

nakonec zúčastnilo 349 firem a odevzdáno bylo 138 kompletně vyplněných dotazníků.  

 

 Cíle výzkumu podle Analýzy dat průzkumu v regionu Vsetín uveřejněné na 

stránkách Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska byly následující: 

- zjistit přístup firem v regionu Vsetín k problematice rovných příležitostí 

- identifikovat míru ochoty k alternativním způsobům výkonu práce 

- identifikovat ohrožené skupiny a potencionální rizika. 

 

Z výzkumu vyplynulo, že zaměstnavatelé působící na Vsetínsku nevnímají 

problematiku rovných příležitostí jako aktuální problém, ale spíše jako okrajové téma, 

kterému není třeba se zvláště věnovat. Vzhledem k tomu, že respondenty byli většinou 
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majitelé a jednatelé firem pramení tento přístup podle sociologa Davida Surého 

z nedostatku času a financí. Nedostatky v rámci rovných příležitostí nicméně zjištěny 

byly. Zaměstnavatelé se málo věnují potřebám zaměstnanců nad rámec, který stanovuje 

zákon a alternativní způsoby výkonu práce jsou podle zpracovatelů výzkumu „hudbou 

budoucnosti“. Poněkud vstřícnější přístup byl zaznamenán u středně velkých firem 

s měkkou firemní kulturou a firem poskytujících služby. Mezi nejvíce ohrožené skupiny 

na trhu práce podle výsledků výzkumu patří čerství absolventi, lidé do třiceti let a 

zdravotně postižení [Agentura, © 2007 - 2011].   

9.6.6 Konference mate řských center Zlínského kraje  

  V říjnu 2010 se v rámci projektu konala Konference mateřských center Zlínského 

kraje. Účastníkům konference především z řad pracovníků a dobrovolníků rodinných a 

mateřských center v regionu byl představen projekt a jeho aktivity. Dále prezentovalo 

svoji činnost Rodinné a mateřské centrum Sluníčko. Zástupce Agentury pro ekonomický 

rozvoj Vsetínska nastínil možnosti personální politiky organizací a v závěru byly 

přizvanou odbornicí v oblasti práva zmíněny základní předpisy upravující péči o děti. 

Konference se zúčastnilo 30 osob.  

 

V době ukončení této diplomové práce byla na programu ještě závěrečná 

konference projektu nazvaná „Máme rovné šance“.   

9.6.7 Výstavy 

Součástí projektu byly i výstavy, první byla výstava fotografií nazvaná „Aktivní 

otcovství“, následovala výstava fotografií z kalendáře Milníky ženské emancipace a 

vernisáž třetí výstavy nazvané „Velké prádlo aneb bourání stereotypů“ proběhne v rámci 

závěrečné konference.  

9.7 Shrnutí a zhodnocení projektu a jeho aktivit 

 MVK zvolila téma rovných příležitostí pro svůj další projekt proto, že problém 

v této oblasti na Vsetínsku existuje, ale jen málo se o něm hovoří a ještě menší je snaha  

o jeho řešení. Jedním z cílů projektu a jeho aktivit bylo tento stav změnit, otevřít 

problematiku rovných příležitostí k zamyšlení a k diskuzi.   
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Pomoc ohroženým skupinám obyvatel je činnost, které se MVK věnuje již 

dlouhodobě. Tento projekt však ve svých aktivitách zašel ještě dál. Kromě vzdělávacích 

kurzů a seminářů pro nezaměstnané a maminky na mateřské dovolené se zaměřil také 

na skupinu, která má možnost změnit stávající stav v oblasti rovných příležitostí žen a 

mužů na trhu práce přímo ve svých rukou, a to na zaměstnavatele. MVK a partneři 

projektu upozornili zaměstnavatele na tento problém prostřednictvím několika 

konferencí, a také dotazníkového šetření. A nejen to, byla jim předložena možná řešení a 

představeny příklady dobré praxe u několika konkrétních organizací.  

  

Největší devízou pro ženy a muže ohrožené na trhu práce je dostatečná 

kvalifikace, znalosti a v neposlední řadě i osobnostní kvality. MVK v rámci projektu 

nabídla celou řadu vzdělávacích aktivit, ze kterých bylo možné vybírat. S vědomím 

významu jazykových znalostí a znalosti práce s počítačem, které jsou dnes ve firmách 

požadovány, patřily k nejvíce využívaným vzdělávacím akcím kurzy angličtiny a 

němčiny a kurz obsluhy osobního počítače. K dalším, u cílových skupin hojně 

využívaným, projektovým aktivitám lze přiřadit i psychosociální motivační výcvik. Tato 

skutečnost potvrzuje fakt, že u dlouhodobě nezaměstnaných osob postupem času klesá 

motivace k hledání práce a zvyšují se tendence k podceňování sebe sama a svých 

schopností. Obsahem kurzů zaměřených na motivační výcvik bylo tyto negativní jevy 

eliminovat a povzbudit účastníky k aktivnímu řešení stávající situace. Zájem byl i              

o tematické semináře a e-learningové kurzy. Z výše uvedeného vyplývá, že lidé, i když se 

nacházejí v nelehké životní situaci, mají zájem o vzdělávání a další rozvoj.      

 

 MVK i v tomto projektu dokázala, že je platnou institucí na poli celoživotního 

vzdělávání pro občany Vsetínska. Během projektu došlo také k prohloubení partnerské 

spolupráce s dalšími organizacemi, což může v budoucnu vyústit v další společné 

projekty a aktivity.   
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10 Vzdělávací kurzy pro seniory po řádané MVK 
 
 Vedle nezaměstnaných, rodičů s malými dětmi a ohrožených dětí a mládeže se 

MVK v rámci svých komunitních a vzdělávacích aktivit zaměřila i na seniory. Jedná se  

o skupinu občanů, která chce být i ve svém věku aktivní a má velký zájem o vzdělávání. 

Pro tuto činnost získala v roce 2007 dotace z Nadace Livie a Václava Klausových, 

z Nadace Open Society Fund Praha a z Nadace České spořitelny. O projektu „Senioři 

komunikují“ Nadace Livie a Václava Klausových již byla řeč v části 3.4.3. V této 

kapitole bude zmínka o projektu „Senioři v komunitní knihovně“, jehož výstupy se staly 

nedílnou součástí vzdělávacích a komunitních aktivit MVK.  

10.1 Senio ři v komunitní knihovn ě 

Na základě vyhlášení grantového programu Nadace České spořitelny a Nadace 

Open Society Fund Praha „Senioři vítáni“, zaměřeného na podporu uplatnění aktivních 

seniorů, zpracovala MVK v roce 2007 úspěšný projekt „Senioři v komunitní knihovně“. 

Cílem projektu byla aktivizace seniorů, vytvoření nabídky pro uplatnění aktivních 

starších lidí v regionu a příprava takových podmínek, aby senioři zůstali co nejdéle činní. 

 

 Významnou aktivitou projektu byl především Akademický rok pro seniory, který 

od té doby MVK pořádá pravidelně. Dalším „produktem“ tohoto projektu bylo vytvoření 

seniorského týmu dobrovolníků, se kterými knihovna dodnes spolupracuje při vytváření 

Akademického roku i dalších akcí pro seniory.  

10.1.1 Akademický rok pro seniory 

 
Akademický rok pro seniory je cyklus vzdělávacích přednášek pořádaný od roku 

2007 pravidelně dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Vzdělávací přednášky jsou 

tematicky členěny na tzv. moduly. Těchto modulů je celkem šest: 

• Počítačové kurzy  

• Psychologie, trénink paměti a mezigenerační vztahy 

• Regionální tematika – historie Vsetína, významná literární a výtvarná díla, 

osobnosti regionu 

• Zdravý životní styl – možnosti zdravého stárnutí  

• Cestujeme s literaturou 
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• Senioři a bezpečnost 

Kurzů se pravidelně účastní kolem 30 seniorů, jejichž věk není přesně vymezen.  

 
 Modul Senioři a bezpečnost je v rámci Akademického roku novinkou pro rok 

2011. Skládá se z pěti přednášek zaměřených na bezpečnost chodců v dopravních 

prostředcích i na oblast práva a bezpečí. Přednášejícími jsou příslušníci dopravního 

inspektorátu městské policie, koordinátor BESIPu, integrální součásti Ministerstva 

dopravy zaměřená na preventivní činnost v oblasti bezpečnosti provozu na silnicích, i 

právník. 

 
 Zájemci o účast v těchto vzdělávacích akcích se přihlašují osobně v MVK, 

registrovaní uživatelé knihovny mají vstup zdarma, neregistrovaní platí 100,- Kč 

poplatek za celý modul. 
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11 Závěr  

Komunitní a vzdělávací činnost se stává výraznou složkou aktivit stále většího 

množství knihoven, zejména veřejných. MVK se na tomto poli angažuje již řadu let. 

Osvícené vedení knihovny si totiž velmi rychle uvědomilo, že možná cesta pro uplatnění 

veřejných knihoven v 21. století, vede právě tímto směrem.  

 

Bez finančního zajištění a podpory města by všechny tyto aktivity zůstaly 

pouhým snem. Podporu města Vsetína MVK vždy měla, problém byl ve finančních 

prostředcích. Ty se nakonec našly u fondů Evropské unie. Získání financí z těchto zdrojů 

ovšem není nic jednoduchého. V první řadě je třeba mít připravený kvalitní projekt. To 

se MVK zatím vždy podařilo. Všechny evropské projekty, ať už v nich figurovala jako 

partner nebo jako předkladatel, byly úspěšné. Schválení takového projektu a přidělení 

dotace s sebou však přináší množství závazků a administrativy, kterým je třeba dostát. A 

to také není nic jednoduchého. Nicméně podařilo se. 

 

Aktivity realizované v rámci projektů financovaných z evropských fondů patří 

k nejvýraznějším z celkového množství vzdělávacích a komunitních činností MVK. 

Projekty, ve kterých MVK figurovala jako předkladatel, jsou dva: „Rovné příležitosti žen 

a mužů v komunitní knihovně Vsetín – partnerství a zdravá komunita – celoživotní 

vzdělávání – prosperita“ a „Masarykova veřejná knihovna Vsetín jako instituce 

komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně“. Pokud bychom se nad nimi 

hlouběji zamysleli, najdeme řadu společných, ale i rozdílných prvků.  

 

Úvodní projekt byl zacílen na vybrané, ohrožené skupiny obyvatel a jeho aktivity 

se soustředily na vzdělávání a volnočasové aktivity. Realizace projektů z evropských 

fondů byla novou zkušeností, a i když se zaměstnanci knihovny pečlivě připravovali, 

často se museli potýkat s nečekanými nástrahami. Přínosem pro všechny zúčastněné bylo 

zahájení partnerství s dalšími institucemi ve Vsetíně.  

 

Současný projekt, který je právě v konečné fázi, byl pojat komplexněji. Ostatně to 

byla jedna z podmínek stanovených v oblasti podpory Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost, do kterého byl projekt podáván. Projektové aktivity se, kromě 

cílových skupin ohrožených na trhu práce, zaměřily také na zaměstnavatele a působily na 



 

86 
 

ně v oblasti změny přístupu k problematice rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. 

Hlavní těžiště činností však i zde spočívalo ve vzdělávání ohrožených skupin obyvatel.  

 

Nabídka vzdělávacích kurzů a seminářů byla tentokrát bohatší než v úvodním 

projektu. Kromě počítačových kurzů a motivačních seminářů se v nabídce objevily i 

jazykové kurzy, řada tematicky různorodých kurzů například z oblasti ekologie, prevence 

kriminality nebo životního stylu, a také e-learningové kurzy, které si rovněž našly své 

příznivce. 

 

Samostatnou kapitolou jsou senioři, kteří nespadali do žádné z cílových skupin 

evropských projektů. Ukázalo se však, že jejich zájem o vzdělávání a další komunitní 

aktivity je natolik velký, že se musí brát v potaz. MVK pro ně tedy, díky nadačním 

fondům a grantové podpoře, zrealizovala a realizuje řadu akcí. Nejvýraznější z nich je 

přednáškový cyklus Akademický rok pro seniory.   

        

Do budoucna, soudě dle vyjádření vedení knihovny, lze očekávat mírný odklon 

od vzdělávacích aktivit. Samozřejmě, že vzdělávací aktivity v různých formách budou i 

nadále pokračovat, jen jich už nebude tolik. MVK se hodlá věnovat především podpoře 

čtenářství, mezigeneračních setkávání, a také trochu sobě a svým zaměstnancům, 

prostřednictvím projektu „Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících 

v sekci kultura“, jehož výsledek však není k dnešnímu dni znám. 
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