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VYSOKÁ ŠKOLA:                                                                                          
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE 
 

 
Rozvojový projekt na rok 2010 

 
Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: Program č. 7 na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu silných 
stránek vysoké školy 

Podprogram: 

Podprogram c) na podporu odstraňování slabých a/nebo podporu silných stránek vysoké 
školy založené na analýze specifických priorit vysoké školy, předchozího vývoje a 
současného stavu, které nelze financovat z operačních programů. 
 

Název projektu: Výkladový slovník pojmů z prostředí farmaceutického průmyslu 
 
                                                                                                                                                č. 21/15 

Období řešení projektu: Od: 1.1.2010 Do: 31.12.2010 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: Z toho běžné finanční 
prostředky: 

Z toho kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 400 400 0 

Čerpáno 400 400 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Eva Dibuszova, Ph.D. Eva Dibuszová 

Podpis:   

Fakulta/Součást vydavatelství vydavatelství 

Adresa/Web: Technická 5,166 28 Praha 6 
http://vydavatelstvi.vscht.cz 

Technická 5,166 28 Praha 6 
http://vydavatelstvi.vscht.cz 

Telefon: 220 44 3071 220 44 3071 

E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz eva.dibuszova@vscht.cz 

 
Jméno rektora:  

Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. 
Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
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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. Sestavení autorského kolektivu: SPLNĚN 
2. Zpracování  a odevzdání hesel: SPLNĚN 
3. Připravit systém pro budoucí vydání e-verze publikace: SPLNĚN 

 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 

splněny nebyly. 

 1. Sestavení kvalifikovaného autorského kolektivu z řad předních odborníků a pedagogů  
SPLNĚN – byl sestaven autorský kolektiv z předních odborníků, a pedagogů příslušných oborů(18 clenů)  
v čele s Ing. Miroslavem Kuchařem, DrSc., jako hlavním editorem.  

2. Ověření vypracované metodiky pro zpracování e-verzí publikací 
SPLNĚN – Na vydavatelství VŠCHT Praha byla poprvé testována možnost přípravy předpřipravených 
strukturovaných textů přímo autory v tak velkém autorském kolektivu. 
Výsledek naplnil spíše pesimističtější prognózy, a to z důvodů přecenění technických schopností a 
časových možností autorů. V souvislosti s tímto výsledkem výrazně vzrostly časové nároky na úpravu 
textů při spojování jednotlivých tématických okruhů. Celkově je však závěr pozitivní - do budoucna bude 
možné tímto způsobem publikace připravovat, bude však nutné zvýšit rozsah redakčních a technických 
prací. 

3. Návrh, zpracovaní a testování systému pro vydání e-verze slovníku 
SPLNĚN – Systém pro vydání e-slovníku byl na pilotních datech úspěšně navržen a vyzkoušen, jeho 
konkrétní vlastnosti budou ještě doladěny a doplněny, v závislosti na požadovcích editora (rejstříky chem. 
struktur, reakcí apod.). Připravený materiál k vydání e-verze slovníku nyní obsahuje přes 3 500 hesel, 
celkem z 15 tematických okruhů.Slovník je již částečně provázán hypertextovými odkazy (momentálně 
přes 7 000 hypertextových odkazů). Obsahuje přes 220 grafických objektů (strukturní vzorce, reakční 
schémata, obrázky). 
 
Po vydání e-veze slovníku, uvazuje vydavatelství na základě požadavku vyučujících z VŠCHT Praha i o 
vydání tištěné verze, velikost  titulu by se pohybovala v rozsahu 700 tiskových stran 
 
 
 

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. 

 
  č. Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 

potřeby) 
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 
 MŠMT) 

1   

2   

3   

4   

5   

Přehled o 
pokračují-
cím 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) 
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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 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 400 400 

 Mzdové náklady: 
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 100 100 

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 

34 34 

 Ostatní: 
2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  266 266 

2.6 Cestovní náhrady 0 0 

2.7 Stipendia 0 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  400 400 

 
 

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč) 

2.1 Odměny pro 3 pracovníků po cca 33 000 Kč (deset měsíců 0,1 úvazek) 100 

2.3 Odvody pojistného 34 

2.5 Služby a náklady nevýrobní - autorské honoráře, tisky 266 
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