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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
1. Návrh a vytvoření systému pro archivaci elektronických verzí publikací pro POD (tisk na zakázku) –
splněn
2. Návrh, vývoj a tvorba systému pro full-textové vyhledávání a automatickou kontrolu dostupnosti
elektronických publikací a výukových materiálů na portálu elektronických studijních opor (ESO)splněn
3. Optimalizace procesů vydávání a tisku elektronických publikací a dizertačních prací, vytvoření
systému archivace zdrojových dat publikací včetně katalogu publikací. - splněn

Plnění
kontrolovatel
ných výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
1. E-archiv elektronických verzí vybraných tištěných publikací s veřejně přístupným katalogem:
Splněn - katalog publikací je na www-stránkách vydavatelství http://vydavatelství.vscht.cz. Současně byl
organizován seminář o AutZ a možnosti užití CClicence v akademickém prostředí.
2. Full-textový vyhledávač nad elektronickými publikacemi a výukovými materiály portálu ESO :
Splněn - upravený systém portálu ESO nyní umí každou přidanou publikaci ukládat do vlastní
vyrovnávací paměti, vyhledávat nad těmito daty ze všech zařazených materiálů najednou.
3. Systém zlepšení dostupnosti a automatické kontroly materiálů zveřejněných na portálu ESO:
Splněn - Nový systém portálu ESO též automaticky pravidelně v nastaveném čase ověřuje, zda materiály v
ESU zavedené jsou stále dostupné na uvedeném místě. Zjistí-li u nějakého materiálu chybu, nahlásí ji
automaticky příslušnému správci, takže ten může zjednat nápravu.
Zavedení systému vyrovnávací paměti je pochopitelně náročné na logistiku – portál ESO má po nejméně
jednom správci za každý ústav a správci často nejsou autory uvedených materiálů. Nová verze portálu ESO
byla proto odladěna na reálných datech za spolupráce pouze malého počtu vybraných ústavů a nyní je
dostupná na adrese http://eso.vscht.cz:8010, aby všichni správci ze všech ostatních ústavů měli čas
kontaktovat autory materiálů a nastavit pravidla pro jejich ukládání do vyrovnávací paměti.
Po doběhnutí této fáze bude nové webové rozhraní, a to jak uživatelské, tak administrátorské, přesunuto na
cílovou adresu http://eso.vscht.cz.
4. Interní logistický systém pro správu metadat a optimalizaci procesů vydávání elektronických
publikací
5. Interní online archív zdrojových dat publikací
6. Automatizovaný systém pro tvorbu podkladů pro tisk dizertačních prací
Splněno - vytvořena pilotní verze interního logistického systému pro správu metadat skript počínaje
edičním plánem pro rok 2010. Systém obsahuje:








Databázi metadat o publikacích (jména autorů, název práce, rozsah, anotace, ...)
Mapu interních procesů (workflow) vydavatelství při vydávání skript
Logistický subsystém pro interpretaci mapy procesů
Subsystém pro generování e-mailů při událostech ve workflow (např. automatické upozornění
autorů, že jejich práce byla přidána do edičního plánu, nebo že se blíží přislíbený termín
odevzdání autorské práce)
Automatickou konverzi publikace napsané jako dokument MS Word do elektronické verze a
vytváření podkladů pro navigaci a vyhledávání v publikaci
Integraci s webovým rozhraním systému elektronických publikací - export elektronické verze
publikace (obsahující jak text, tak i prohledávatelný index) na portál vydavatelství VŠCHT
Archivaci zdrojových dat publikací, spojení zdrojových dat s metadaty

Implementace systému umožňuje rozšiřování jak pro další typy publikací, tak i publikace napsané v jiných
vstupních formátech.
Nad rámec projektu již bylo naimplementováno rozšíření pro tisk obálek autocitací.
Změny
v řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti.
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na
č.
potřeby)
MŠMT)
1
2
3

2

4
5
Přehled o
pokračujícím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace

Čerpání fin. prostředků
(souhrnný údaj)

Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)
Přidělená dotace
na řešení projektu
- ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace
(v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem

0

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

0

1.3

Stavební úpravy

0

0

600

600

360

360

2. Běžné finanční prostředky celkem
Mzdové náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

0

0

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

126

122

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

25

32

2.5

Služby a náklady nevýrobní

14

14

2.6

Cestovní náhrady

25

22

2.7

Stipendia

50

50

600

600

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

3

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)

Název výdaje

2.1

Odměny 12 pracovníků – vedení projektu, analýzy, software architekt, programování,
web-designtestování, organizace semináře, administrativa, analýza právních možnosti
využití CClicence, příprava smluvních podkladů

360

2.3

Odvody pojistného

122

2.4

Materiál - drobný software a hardware, CD, knihy, papír, tonery

32

2.5

Služby a náklady nevýrobní – seminář, tisky

14

2.6

Cestovní náklady na konferenci, na které byly prezentovány výsledky projektu

22

2.7

Stipendia pro studenty, kteří pomáhali při scan tištěných verzí publikací a konverzi dat
elektronických studijních materiálů

50

Částka (v tis. Kč)

4

