
Program „Informace – základ výzkumu“ LR1307 

akronym názvu projektu: ELIZA LR1307 

příjemce (zkratka názvu organizace):  

 uchazeče/příjemce: 

MU 

příjmení řešitele: RAMBOUSEK 

 

 

1/28 
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Uchazeč/příjemce podpory:  
 

Masarykova univerzita 

Řešitel (příjmení): 
 

Rambousek 

 
Příjemce podpory prohlašuje, že tato zpráva obsahuje pouze pravdivé, zveřejnitelné údaje, 
upravené tak, aby poskytly poskytovateli a případně i třetím stranám úplnou informaci 
o řešení a dosažených výsledcích projektu, aniž by byly ohroženy licenční závazky příjemce 
nebo jeho práva výsledky publikovat, autorsky nebo jinak právně chránit, komerčně využít 
či jiným způsobem zveřejnit, a současně souhlasí s jejím případným zpřístupněním 
odborné veřejnosti pro účely kontroly nebo hodnocení. 
 
 
 
V Brně dne:  26. ledna 2017  

 
 
(otisk razítka příjemce podpory) 

 

 

 

(podpis) 
celé jméno a příjmení, včetně titulů, podepsaného statutárního orgánu příjemce podpory 

 
  

V Brně dne: 26. ledna 2017 
 
  

 (podpis) 
celé jméno a příjmení řešitele projektu, vč. titulů 
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2. Obsah průběžné zprávy o řešení projektu 

1. Titulní list (1 strana) 

2. Obsah (1 strana) 

3. Zhodnocení průběhu řešení projektu v roce 2016 (26 stran) 

a) Dosažené dílčí cíle a výsledky projektu  

a1) Dílčí cíle a jejich indikátory v r. 2016  

a2) Změny ve struktuře uživatelské základny a v pořizovaných EIZ 

a3) Provedené změny v řešitelském týmu 

b) Výkaz čerpání uznaných nákladů projektu za uplynulý kalendářní rok 2016 

c) Komentář k čerpání uznaných nákladů v r. 2016 (vč. identifikace finančních zdrojů 
vkládaných prostředků projektu, identifikace a odůvodnění případných odchylek)  

4. Upřesnění harmonogramu řešení a plnění dílčích cílů projektu pro následující kalendářní rok 
2017 

a) Popis a upřesnění harmonogramu pro plnění dílčích cílů projektu v následujícím 
kalendářním roce 2017 

a1) Dílčí cíle a jejich indikátory – upřesnění pro r. 2017  

b) Specifikace uznaných nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2017i  

c) Komentář/odůvodnění jednotlivých položek finančních nákladů projektu 
pro následující kalendářní rok 2017 - vč. identifikace a odůvodnění případných odchylek 
od plánu schváleného poskytovatelem, který je součástí smlouvy o poskytnutí podpory) 

Povinné přílohy: 

Příloha 1 – Souhrnný a položkový výpis nákladů nebo výdajů projektu z účetní evidence příjemce 
(k 31. 12. 2016) 

Příloha 2 – Aktuální seznam zpřístupněných EIZ a jejich uživatelů (k 31. 12 2016)  
nepřikládá se – vloženo do RA EIZ (http://raeiz.techlib.cz/eiz/ ) 

Příloha 3 – Vyhodnocení statistik využití EIZ  
nepřikládá se – vloženo do RA EIZ (http://raeiz.techlib.cz/eiz/ )  

Další přílohy: 

Příloha A – Výkaz čerpání uznaných nákladů projektu za uplynulý kalendářní rok 2016 a Specifikace 
uznaných nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2017 

Příloha B – Pracovní výkazy členů řešitelského týmu 

 

http://raeiz.techlib.cz/eiz/
http://raeiz.techlib.cz/eiz/
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3. Zhodnocení průběhu řešení projektu v roce 2016 

Projekt ELIZA LR1307 plnil i v roce 2016, tedy čtvrtém roce svého fungování, všechny cíle vytyčené 
v roce 2013. Původně předpokládané problémy s pohybem kurzu české koruny vůči měnám použitým 
v projektu se vyplnily pouze částečně, každopádně zátěž na celé konsorcium nebyla taková jako 
v roce 2015. Přílohou loňské monitorovací zprávy byl „Odhad dodatečných nákladů projektu“, který 
vyčísloval předpokládanou zátěž nad rámec plánů na necelý 1 600 000 Kč. Nakonec se díky pohybům 
kurzu a vhodně termínované fakturaci podařilo vyhnout dosažení odhadovaných částek a uvedenou 
zátěž partnerů výrazně snížit.  

Hodnocení projektu za rok 2015 proběhlo na úrovni č. 2 Evaluace, jak je definováno v ZD programu 
LR i ve smlouvě s poskytovatelem podpory. Evaluace v podobě kontrolního dne proběhla na půdě 
Masarykovy univerzity dne 12. května 2016 za přítomnosti zástupkyně poskytovatele, Ing. Jany 
Hakenové, člena odborného poradního orgánu poskytovatele, PhDr. Ondřeje Fabiána, řešitele 
projektu Ing. Mgr. Jiřího Rambouska Ph.D., členek řešitelského týmu Mgr. Marie Zagorové a Mgr. 
Hany Sloupenské a zástupce příjemce, který se nepodílí na řešení projektu, tajemníka Filozofické 
fakulty MU Ing. Ivo Jurtíka. 

a) Dosažené dílčí cíle a výsledky projektu  

a1) Dílčí cíle a jejich indikátory v r. 2016 

1) Provedení výběrových řízení na dodavatele EIZ dle zákonných požadavků. 

Smlouvy uzavřené v roce 2013 platily i v roce 2016. Na jejich základě byly vystaveny faktury a 
uhrazena přístupová práva k EIZ. 

2) Uzavření smluv o přístupových licencích ke všem webovým informačním zdrojům 
navrženým pro získání předloženým projektem.  

Licenční podmínky jsou součástí smluv uzavřených v roce 2013. 

3) Zaplacení přístupových licencí a zpřístupnění v projektu objednaných webových 
databází pro jednotlivé účastníky konsorcia.  

Faktury za přístup do EIZ byly od dvou největších dodavatelů projektu ELIZA EBSCO a Albertina Icome 
Praha vyžádány v dubnu 2016, v květnu byly uhrazeny a následně administrátorka projektu provedla 
rozúčtování na jednotlivé instituce zapojené v projektu. Faktury institucím byly rozeslány 29. června 
2016 a během měsíce byly vypořádány. Vzhledem k tomu, že se nenaplnily predikce navýšení kurzu 
z ledna 2016, obešla se konsorciální fakturace bez větších komplikací. 

4) Zajištění kontinuity při podpoře a aktualizaci serveru Litterae Ante Portas 

Pro využívání EIZ zpřístupněných členským institucím konsorcia projektu ELIZA byl i v roce 2016 velmi 
užitečný internetový server Litterae Ante Portas (http://litterae.phil.muni.cz, dále LAP), který jednak 
poskytuje desítky EIZ instalovaných lokálně mimo rámec projektu ELIZA, především však nabízí 
jednotnou bránu k přístupu k několika EIZ licencovaným projektem ELIZA, a to těm, které jsou 
zaměřeny na potřeby klasické filologie, medievistiky, historie, literární historie, teologie a biblistiky. 
Portál LAP umožňuje zájemcům bezplatnou registraci a programátorskou i odbornou podporu ve 
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využívání jednotlivých EIZ s často diametrálně odlišným způsobem obsluhy. Přístup k EIZ 
zajišťovaným projektem ELIZA pro výše uvedené vědní obory však nevyužívá pouze serveru LAP, 
nýbrž i mnoha jiných autorizovaných počítačů zúčastněných institucí. 

Projekt zajišťuje pro tento server služby síťového a softwarového administrátora z Ústavu výpočetní 
techniky MU, a dále služby věcného poradenství specialistou na uvedené historické obory. Tito 
pracovníci společně podporují uživatele EIZ v jejich případných technických  problémech a poskytují 
rady, které pomáhají plnému využití obsahu online databází projektu ELIZA. Jejich služby jsou 
uživateli EIZ průběžně a intenzivně využívány. 

Technická udržitelnost funkce serveru LAP je nyní zajištěna tím způsobem, že je v současnosti 
provozován ve virtuálním módu současně na několika fyzických serverech UVT MU, které se 
automaticky vzájemně zálohují a výpadek jednoho nebo dvou z nich funkčnost LAP nemůže ohrozit. 
Drobné softwarové iregularity operačního systému serveru i jednotlivých EIZ jsou obratem řešeny 
uvedenými dvěma administrátory serveru. Tento model ovšem zcela závisí na součinnosti Ústavu 
výpočetní techniky MU, která v budoucnosti není zcela jistá. 

Funkčnost serveru LAP pro projekt ELIZA  je totiž zajištěna pouze do posledního čtvrtletí roku 2017, 
nepokrývá tedy lhůtu předplatného onlinových EIZ projektu, která trvá do konce roku 2018. Na MU 
probíhají jednání o možnostech překlenutí tohoto časového nesouladu, nejsou však dosud ukončena. 

5) Propojení právnických fakult prostřednictvím oborové brány PRÁVO. Propagace výhod 
společného postupu spřízněných institucí a postupné zapojování dalších subjektů 
z oblasti Práva. 

Propojení právnických fakult Masarykovy a Karlovy univerzity v jednotné oborové bráně PRÁVO 
proběhlo již v roce 2014 a zajistilo tak jejich vzájemnou kooperaci při propagaci a přístupu 
k jednotlivým elektronickým informačním zdrojům zaměřeným na oblast práva. Oborová brána 
i v roce 2016 plnohodnotně sloužila jako jednotné uživatelské rozhraní k prohledávání zapojených 
databází jak pro studenty, akademické pracovníky a zaměstnance, tak i pro širší odbornou veřejnost. 

V Oborové bráně PRÁVO jsou zahrnuty vybrané databáze financované z projektu ELIZA LR1307 (Hein 
Online, Kluwer Law Online Journals, Westlaw International), které jsou plně přístupné z právnických 
fakult obou univerzit. 

Databáze jsou dále kromě interních studentů, akademiků a dalších zaměstnanců ve velké míře 
využívány také zahraničními pedagogy, kteří na Právnické fakultě působí v rámci stáží nebo 
dlouhodobějších pracovních pobytů. Stejně tak elektronické informační zdroje využívají zahraniční 
studenti. 

6) Sledování a vyhodnocování míry využití zpřístupněných informačních zdrojů. 

Sledování a vyhodnocování míry využití zpřístupněných EIZ bylo prováděno i v roce 2016. Vzhledem 
k proběhlému kontrolnímu dni a z něj vyplývajícího požadavku na podrobnější analýzu každého 
jednotlivého zdroje zařazujeme tuto evaluaci jako samostatnou podkapitolu u komentáře 
k indikátorům (Analýza statistik za rok 2016, str. 9). 

7) Zajištění propagace a školení uživatelům EIZ pořízených v rámci tohoto projektu. 

Na začátku roku 2016 byly zúčastněným institucím distribuovány propagační letáčky vytvořené 
řešitelským týmem, které v nejjednodušší míře popisují zdroje zpřístupněné prostřednictvím projektu 
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a přehledně informují o jejich dostupnosti na jednotlivých institucích. Pro ilustraci přikládáme 
obrázek propagačního materiálu. (Druhá strana skládacího letáku obsahuje stručnou charakteristiku 
jednotlivých zdrojů.) 

 

Ze všech institucí jsme obdrželi informaci, že byl tento propagační materiál skutečně distribuován, 
a současně též zprávu o dalších způsobech propagace, které shrnujeme v následující zjednodušené 
tabulce za celé konsorcium: 

 

Forma propagace EIZ 

na zúčastněných 

institucích 

 

Školení 
Školení ve 

výuce 
Materiály 

Web/ 
newsletter/ 
sociální sítě 

Individuální 

MU ● ● ● ● ● 

NFA ●  ● ● ● 

AMU ● ● ● ● ● 

UK FF ● ● ● ● ● 

UK PDF ● ● ● ● ● 

UK HTF ●  ●  ● 

UK KTF   ● ●  

UK ETF  ● ●  ● 

UK PRF ● ● ● ● ● 

UPOL ●  ●   

UTB ●  ●  ● 
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MKP ●  ● ● ● 

JČU ● ● ● ●  

NK ČR   ●  ● 

SLU ● ●    

UJEP ●  ●  ● 

UPCE ●  ●   

UHK ●  ●  ● 

AV ČR FÚ   ● ● ● 

AV ČR ÚDU   ●  ● 

NGP ●  ●  ● 

 

Na různých institucích jsou různá specifika, například na obou ústavech AV ČR nemohou probíhat 
školení ve výuce, probíhá zde propagace zejména mezi akademickými pracovníky, a to formou 
individuálních školení, emailů či schůzí. Na některých univerzitách probíhají školení ve výuce (MU, 
AMU, UK, JČU). Na jiných probíhají komplexní školení na práci se zdroji nebo na přípravu rešerší 
(UTB, UPCE). Většina institucí využívá některou z forem online propagace, ať už na webu knihovny, 
univerzity, na sociálních sítích různého charakteru. Rozšířeným způsobem školení jsou informační 
hodiny pro studenty prvních ročníků vysokých škol, které dělají zejména univerzity, ale také některé 
jiné výzkumné instituce v rámci projektu (např. NFA). 

Pro úplnost uvádíme, stejně jako v minulých letech, přehled propagace na obou fakultách řešitelské 
instituce: 

 

Právnická fakulta 

Propagace na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2016 navázala na ověřený model 
z předešlých let a snažila se zacílit na všechny své uživatele. Studenti magisterského i doktorandského 
studia jsou se zdroji seznamováni pomocí praktických seminářů, kde za vedení lektorů a 
specializovaných odborníků na různé oblasti práva, získávají jednak praktické informace určené pro 
obecnou práci s elektronickými informačními zdroji, tak také konkrétní a specifické návody pro práci, 
upravené dle jednotlivých databází. Pro studenty magisterského studia je prostor věnován především 
zdrojům pro seminární a diplomové práce a u studentů doktorského studia bylo cíleno na zdroje pro 
jejich výzkumnou a publikační činnost. Výuka také probíhá v rámci předmětů Právní informatiky se 
zaměřením na knihovnické informační zdroje, citace a standardy, a také v trámci výuky Právnických 
databází a právních informačních zdrojů.  

Dále jsou k propagaci využívány sociální sítě Facebook, Instagram a Twitter. Aktuality týkající se 
jednotlivých databází jsou pravidelně sledovány na webových stránkách konkrétních informačních 
zdrojů nebo pomocí zasílaných informačních materiálů a newsletterů. Zájemcům jsou také 
poskytovány individuální konzultace. 
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Filozofická fakulta 

Ve spolupráci s Ústřední knihovnou FF byl vypracován přehled propagace EIZ na Filozofické fakultě. 
Propagace probíhá na portálu EIZ MU (ezdroje.muni.cz), také pomocí sdílení aktualit o nových EIZ na 
webu a facebooku knihovny (dosah přes 25000 lidí/28dní).  

Osvědčeným způsobem jsou různé formy školení a vzdělávacích akcí, které probíhají v rámci knihovny 
i fakulty. Jsou to například Rande s knihovnou (seznámení s knihovnou pro studenty prvních ročníků), 
oborové „rande“ (na žádost vyučujících), Semestr Start/End (zahájení/ukončení semestru, kde je 
umístěn „stánek“ knihovny, který slouží jako informační místo o službách knihovny), Informační 
vzdělávání pro doktorandy, Oborové informační vzdělávání zaměřené na EIZ MU (na žádost 
akademiků probíhá v hodinách jednotlivých oborů), v rámci Kurzu informačního vzdělávání  
(probíhá každý semestr – http://knihovna.phil.muni.cz/kurzy/), v rámci Týdne humanitních věd 
(humanities.ff.muni.cz) či Dne otevřených dveří (Open Day – openday.muni.cz). 

Osvědčilo se také přímé oslovování akademiků s informacemi o nových oborových databázích 
(prostřednictvím akvizice, referenčních pultů, emailem), každodenní propagace při styku se studenty 
v knihovně, odpovídání na rešeršní/referenční dotazy. V knihovně i na jiných místech fakulty jsou 
dostupné tištěné letáčky a jiné materiály k EIZ, včetně informací o školeních.  

8) Klíčové aktivity projektu 

V roce 2016 byly všechny klíčové aktivity stanovené v návrhu projektu naplněny. 

Klíčová aktivita a zodpovědná osoba Výstup aktivity Splněno 

(ANO/NE) 

A1: Řízení projektu. 

Mgr. Ing. Jiří Rambousek, Ph.D., řešitel projektu 

Průběžná realizace projektu dle 

harmonogramu, komunikační 

nastavení členů konsorcia k FF MU. 

ANO 

A2: Elektronické informační zdroje pro obory 
anglistika, klasická studia a religionistika, filmová věda 
a uměnovědná studia. 

Mgr. Marie Zagorová, koordinátorka projektu 

Pořízení 13 titulů (databází) 

elektronických informačních zdrojů 

zakoupených a zpřístupněných pro 

účastníky projektu. 

ANO 

A3: Elektronické informační zdroje pro oblast práva. 

Mgr. Hana Sloupenská, koordinátorka projektu pro 

právnické zdroje  

Pořízení 6 titulů (databází) 

elektronických informačních zdrojů 

zakoupených a zpřístupněných pro 

účastníky projektu. 

ANO 

A4 Provoz a administrace serveru Litterae ante portas 

PhDr. Jan Kalivoda, Mgr. Radim Peša 

Aktualizovaný server Litterae Ante 

Portas. 

ANO 
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Rozložení klíčových aktivit v jednotlivých měsících roku 2016 znázorňuje následující diagram. 

2016 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

A1 x x x x x x x x x x x x 

A2 x x x x x x x x x x x x 

A3 x x x x x x x x x x x x 

A4 x x x x x x x x x x x x 

 

9) Sledování plnění indikátorů projektu 

Povinné indikátory 

Název indikátoru Stanoveno v návrhu projektu Údaje za rok 2016 

1. Počet zpřístupněných EIZ a jejich 

kolekcí, v členění na multioborové a 

oborové EIZ, resp. počet pořízených 

licencí a přístupů/nakoupených titulů 

19 oborových databází (kolekcí EIZ) 
20 oborových databází 

(kolekcí EIZ) 

2. Počet skutečných uživatelů EIZ – 

akademických a výzkumných 

pracovníků, kteří využili podpořené EIZ, 

v poměru k počtu všech pracovníků ve 

výzkumu v ČR (dle ČSÚ pro daný 

kalendářní rok) 

Koeficient 0,10  

(Odpovídá počtu FTE pracovníků 

zapojených institucí, tedy 6595, 

v poměru k počtu všech pracovníků 

ve vědě dle statistik ČSÚ za rok 

2011, tedy 55697.) 

Koeficient 0,12 

3. Počet realizovaných přístupů a 

výpůjček plných textů v přepočtu na 

jednoho uživatele dle 

standardizovaných statistik 

550 000 přístupů ročně / 15 

přístupů na uživatele ročně 

300 000 výpůjček ročně / 10 

výpůjček na uživatele ročně 

Na základě doporučení 

poskytovatele uvádíme 

statistiky zdrojů jednotlivě, 

protože nejsou k dispozici 

údaje ve slučitelném formátu. 

 

Komentář: 

Indikátor č. 1 

V roce 2016 projekt zpřístupnil akademikům a vědeckým pracovníkům celkem 20 oborových zdrojů 
pro výzkumné účely. Přesný popis pořízených zdrojů je v části a3) Změny ve struktuře uživatelské 
základny a pořízených EIZ. Monitorovací indikátor je naplněn. 
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Indikátor č. 2 

Koeficient stanovený jako ukazatel pro úspěšné plnění projektu byl v návrhu stanoven na 0,10. Tato 
hodnota vychází z požadavků MŠMT uvedených v zadávací dokumentaci. Počítá se z poměru počtu 
FTE pracovníků zapojených institucí k počtu všech pracovníků ve vědě dle statistik ČSÚ. Vzhledem k 
tomu, že v době podání návrhu projektu (leden 2013) nebyl k dispozici údaj od ČSÚ za rok 2012, ale 
pouze za rok 2011, počítáme i nadále s celkovým údajem o rok starším. Za rok 2016 tedy bylo v 
zapojených institucích 7 848 pracovníků ku 66 433 pracovníkům ve vědě dle statistik ČSÚ za rok 2015. 
Koeficient v tomto případě vychází na 0,118. Monitorovací indikátor je tedy naplněn. 

Indikátor č. 3. 

Následuje analýza statistik, která byla zpracována na základě připomínky hodnotitele k indikátoru č. 3 
v předchozí Průběžné zprávě. Analýza obsahuje též zdůvodnění, proč není možné jednoznačně – 
formou souhrnného číselného údaje – vyčíslit splnění indikátoru. 

Analýza statistik za rok 2016 

Jak bylo zmíněno, v roce 2016 proběhl v rámci hodnocení projektu kontrolní den, na kterém se řešily 
statistické výstupy dodané v průběžné zprávě za rok 2015. Dodržení standardního vykazování statistik 
je v průběhu řešení projektu komplikováno zejména různorodostí formátů statistických údajů 
generovaných jednotlivými vydavateli zdrojů. V průběhu jednotlivých roků řešení projektu navíc není 
jednotný ani formát v rámci téhož EIZ; to je někdy způsobeno změnou provozovatele databáze 
(přechod Literature Online z Chadwyck Healey ke Gale), jindy změnou platformy (přechod Art and 
Design Collection na platformu ProQuest), a v některých případech změní dodavatel formát bez 
zjevného důvodu  (Thesaurus Linguae Graecae). V průběžné zprávě jsme vypracovali podrobnou 
analýzu pro jednotlivé EIZ v projektu, tak aby nedocházelo ke „spojování nespojitelného“ a aby bylo 
přehledně znázorněno, jaké ukazatele a jejich hodnoty jsou u EIZ dostupné. 

Poskytovatel v zadávací dokumentaci programu definoval, že tam, kde je to možné, bude 
k vyhodnocování vyžadován statistický standard COUNTER. Někteří vydavatelé však s tímto 
standardem nepracují a používají vlastní metriky, navzájem jen těžko slučitelné. Navíc i samotný 
standard COUNTER má mnoho sledovatelných ukazatelů a vzhledem k širokému oborovému záběru 
projektu a jeho databází se dlouhodobě nedaří získat identické statistické ukazatele ani od 
vydavatelů, kteří COUNTER používají. 

Následuje přehled dostupných statistických údajů s popisem jejich významu, jak se jej podařilo získat 
jak z informací dostupných online (glosáře dodavatelských firem, stránky projektu COUNTER), tak 
přímo od dodavatelů statistik. 

Přehled dostupných statistických údajů – standard COUNTER 

Automated search=Searches-federated and automated – vyhledávání v rámci discovery systémů, kdy 
je do více databází současně odesílán stejný uživatelský dotaz. Koncový uživatel není zodpovědný za 
to, které databáze jsou prohledávány.  

Record View – Úspěšný požadavek na záznam v databázi získaný z vyhledaných výsledků nebo 
z procházení databáze nebo proklikem přes jiný databázový záznam. Počítají se původní záznamy, 
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nikoli jejich náhledy (Preview of record). Pro zjišťování fulltextových, časopiseckých a knižních 
záznamů se doporučuje využívat relevantní COUNTER Journal, Book nebo Multimedia Report. 

Result Click – hlásí, kolikrát uživatelé kliknuli na výpis výsledků hledání, což vypovídá o kvalitě těchto 
výsledků. Kliknutí se započítá bez ohledu na to, jestli uživatele odkáže na interní záznam 
v prohledávané databázi, anebo na externí zdroj. 

Search (regular) = Regular Search = searches – uživatelem vytvořený dotaz, typicky odeslání online 
vyhledávacího formuláře na server 

Sessions=attempts – vstup do databáze; aktivita vymezená připojením do databáze a ukončená 
následným odpojením, počet přihlášení (kolik uživatelů se přihlásilo do platformy EBSCOhost a 
vybralo danou databázi k vyhledávání; v případě přihlášení do EDS je databáze vybrána automaticky) 

Total Full Text – počet otevření plného textu integrovaného v platformě EBSCOhost (nezahrnuje 
statistiky prolinkování do externích zdrojů) 

Abstract – počet zobrazení abstraktu dokumentu 

Number of successful full-text article requests– jde o doplňkový údaj standardu COUNTER, počet 
zobrazených plných textů článků 

Number of successful section requests – počet zobrazených částí knihy, typ části definován ve 
statistice, zpravidla se jedná o kapitoly 

Přehled dostupných statistických údajů – OSTATNÍ 

Dokumenty – jde o počet zobrazených dokumentů. 

Přístup (session) – je definován jako přihlášení uživatele do ProQuestu a práce po dobu 20 minut, 
pokud uživatel sám neukončí práci tlačítkem Exit (Ukončit ProQuest) nebo neuzavře webový 
prohlížeč. Poté přístup/session vyprší a další práce v systému je načtena jako nový přístup. Snížení 
počtu nemusí vždy nutně znamenat úbytek uživatelů, naopak, uživatelé již mohou být ve vyhledávání 
zdatnější a rešerše provádějí efektivněji. 

Rešerše (searches) – provedená hledání, tj. rešerše, platforma ProQuest 

Zobrazené záznamy a dokumenty – jedná se o zobrazené citace, abstrakty a plné texty ve zdrojích na 
platformě ProQuest 

Calls – interakce uživatele s portálem LAP 

Hit – definováno jako každý požadavek klienta vytvořený v dané databázi, je možné mít více „hit“ na 
jedné stránce 

Article – započítává zobrazení nebo stažení daného článku, pokud je tentýž článek zobrazen nebo 
stažen vícekrát, počítá se každé zobrazení nebo stažení. 

Page view – počet zobrazených stránek online, dokumentů  

Visits – počet unikátních serverových relací pro účet v dané databázi. Je započítávána i každá 
návštěva titulu nebo kolekce v dané databázi; počet přihlášení do Beck-online 

Print document – zobrazení dokumentu k tisku 

Total usage – souhrn statistických údajů do jednoho ukazatele pro danou databázi 



Program „Informace – základ výzkumu“ LR1307 

akronym názvu projektu: ELIZA LR1307 

příjemce (zkratka názvu organizace):  

 uchazeče/příjemce: 

MU 

příjmení řešitele: RAMBOUSEK 

 

 

11/28 

 

Mezi některými z ukazatelů lze přitom předpokládat ekvivalenci nebo podobnost (searches = regular 
searches?), jinde je jejich vzájemná korespondence nejasná. Data proto neumožňují jednoznačnou 
interpretaci a zejména sumarizaci napříč více zdroji. 

Následuje přehled jednotlivých zdrojů a jejich statistických údajů za rok 2016 řazený podle několika 
kritérií. Nejprve řadíme statistiky zdrojů vydavatele EBSCO v jednotném formátu COUNTER, poté 
následují statistiky zdrojů dodavatele Albertina Icome Praha, které už mají statistiky v různých 
formátech, dále statistiky pro zdroje oblasti právo a nakonec následuje přehled zdrojů zahrnutých 
v Litterae Ante Portas. 

 

Zdroje vydavatele EBSCO 

U těchto EIZ máme k dispozici standard COUNTER ve formátu Database Usage Report. Sledované 
ukazatele jsou počet přihlášení uživatelů do platformy EBSCOhost, počet zadaných vyhledávacích 
dotazů v dané databázi, počet otevřených plných textů a počet zobrazených abstraktů. U všech 
těchto zdrojů má Masarykova univerzita vysoký počet sessions, protože je zde používán systém 
EBSCO Discovery, přes nějž mohou uživatelé prohledávat veškeré zdroje dostupné na MU. 

1.

 

V počtu otevřených plných textů jsou hodnoty v institucích (s výjimkou AMU) poměrně vyrovnané. 

2.

 

Tento zdroj nesl do listopadu 2016 název Art Source, obsah nebyl změněn.  

3.

 

Film & Television Literature Index with Full Text (údaje za rok 2016)

Instituce odebírající zdroj Sessions Searches Total Full Text Abstract

Akademie múzických umění v Praze 60 345 77 16

Masarykova univerzita 152 575 463 388 1 477 914

Univerzita Karlova v Praze 96 119 292 866 676 604

Palackého univerzita v Olomouci 51 489 176 745 794 564

Národní filmový archiv 291 1 051 779 301

Art & Architecture Source (údaje za rok 2016)

Instituce odebírající zdroj Sessions Searches Total Full Text Abstract

Akademie věd České republiky 31 652 34 615 123 121

Masarykova univerzita 183 355 571 541 2 462 1874

Národní galerie v Praze 66 400 273 145

Palackého univerzita v Olomouci 16 065 66 778 648 188

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1 031 3 888 331 95

L'Année philologique (údaje za rok 2016)

Instituce odebírající zdroj Sessions Searches Total Full Text Abstract

Akademie věd České republiky 373 442 0 19

Masarykova univerzita 152 814 408 180 0 841

Univerzita Karlova v Praze 24 858 78 171 2 298
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4. 

 

5.

 

 

Zdroje dodavatele Albertina Icome Praha 

Od tohoto dodavatele máme v projektu 9 zdrojů. U zdroje Literature Resource Center a Oxford Art 
Online máme k dispozici statistiku COUNTER, u LRC dokonce ve třech formátech. U zdrojů 
Art&Design Collection, Literature Online a Screen studies, které jsou na platformě ProQuest, máme 
k dispozici informaci o počtu zobrazených dokumentů, které zahrnují zobrazené citace, abstrakty a 
plné texty v těchto databázích. Dále u zdroje Brepolis Latin Complete se jedná o údaj o počtu 
sessions, tedy přístupů. U zdroje Thesaurus Linguae Graecae máme k dispozici údaj hits, který 
vyjadřuje jakoukoli aktivitu uživatele na serveru. 

6. 

 

ATLA Religion Database with ATLASerials (údaje za rok 2016)

Instituce odebírající zdroj Sessions Searches Total Full Text Abstract

Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích 7 885 33 246 190 110

Masarykova univerzita 151 782 460 025 1 495 1 472

Univerzita Karlova v Praze 27 992 86 856 1848 1854

Palackého univerzita v Olomouci 47013 152046 957 884

Art Index Retrospective (H.W. Wilson) (údaje za rok 2016)

Instituce odebírající zdroj Sessions Searches Total Full Text Abstract

Palackého univerzita v Olomouci 51 780 177 634 0 58

Masarykova univerzita 152 321 460 719 0 85

Literature Resource Center (Database Report 1, R4)

Instituce odebírající zdroj Regular Searches

Searches-

federated and 

automated Result Clicks Record Views

Masarykova univerzita v Brně 1 266 280 429 442

Národní knihovna České republiky 219 276 101 100

Slezská univerzita v Opavě 20 0 4 4

Univerzita Hradec Králové 204 0 124 134

Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem 75 0 483 485

Univerzita Karlova v Praze 2279 4 904 891

Univerzita Palackého v Olomouci 1451 278 398 415

Univerzita Pardubice 238 0 40 45
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V prvním případě se jedná o Database Report, který referuje o aktivitě v rámci více databází (součástí 
LRC jsou Twayne’s a Scribner’s Authors Series. Dostupné jsou údaje Regular Search, Searches 
federated and automated, Result Clicks a Result Views. V druhém případě se jedná o statistiku ve 
formátu Journal Report, který nás informuje o počtu stažených plných článků a ve třetím případě jde 
o Book Report, která sleduje počet požadavků na „sekci“ Section, což je klasicky kapitola v knize. 
Definice Section v naší statistice je „various“.  

Literature Resource Center (Journal Report 1, R4)

Instituce odebírající zdroj

Number of Successful Full-Text Article 

Requests 

Masarykova univerzita v Brně 177

Národní knihovna České republiky 128

Slezská univerzita v Opavě 0

Univerzita Hradec Králové 70

Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem 258

Univerzita Karlova v Praze 1009

Univerzita Palackého v Olomouci 58

Univerzita Pardubice 104

Literature Resource Center (Book Report 2, R4)

Instituce odebírající zdroj Number of Successful Section Requests 

Masarykova univerzita v Brně 1105

Národní knihovna České republiky 103

Slezská univerzita v Opavě 5

Univerzita Hradec Králové 79

Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem 186

Univerzita Karlova v Praze 676

Univerzita Palackého v Olomouci 435

Univerzita Pardubice 72
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7.

 

8.  

 

9. 

 

Kolekce uměnovědných zdrojů obsahuje: International Bibliography of Art (IBA), Design And Applied 
Arts Index DAAI), ARTbibliographies Modern (ABM), Avery Index to Architectural Periodicals, Arts and 
Humanities Full Text. 

Literature Online (údaje za rok 2016)

Instituce odebírající zdroj Zobrazených záznamů a dokumentů

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 289

Masarykova univerzita 1 786

Národní knihovna České republiky 74

Slezská univerzita v Opavě 107

Univerzita Hradec Králové 243

Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem 607

Univerzita Karlova v Praze 2 010

Palackého univerzita v Olomouci 777

Univerzita Pardubice 256

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 156

Oxford Art Online (údaje za rok 2016)

Instituce odebírající zdroj Regular Searches

Searches-federated and 

automated Result Clicks Record Views

Masarykova univerzita 876 0 490 0

Městská knihovna v Praze 295 0 120 0

Palackého univerzita v Olomouci 218 0 81 0

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 86 0 47 0

Art & Design Collection (údaje za rok 2016)

Instituce odebírající zdroj Zobrazených záznamů a dokumentů

Masarykova univerzita 2 149

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze 1 832

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 317
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10.

 

Zdroj dříve nesl název Film Indexes Online+FIAF. V případě institucí, které na platformě ProQuest 
předplácí i jakékoli jiné zdroje, je počet přístupů a rešerší celkový, proto bylo dodavatelem navrženo 
napříště dodávat jen údaj o počtu zobrazených záznamů a dokumentů. 

11.

 

K úzce oborově zaměřené kolekci Brepolis máme dostupný pouze obecný údaj o aktivitě uživatele na 
serveru. 

12. 

U zdroje TLG vydávaného americkou univerzitou máme k dispozici pouze jeden údaj označovaný jako 
Hits, který v pojetí této databáze reprezentuje jakoukoli činnost v databázi nebo na serveru bez další 
specifikace. Obě velké univerzity jsou v tezauru aktivní a ani menší Filosofický ústav není se svým 
využitím pozadu. 

 

 

 

Screeen Studies Collection (údaje za rok 2016)

Instituce odebírající zdroj Počet přístupů Počet rešerší

Zobrazených záznamů 

a dokumentů

Masarykova univerzita 71 801 45 589 839

Městská knihovna v Praze 1 066 3 602 58

Národní filmový archiv 330 1 281 756

Univerzita Karlova 58 120 29 403 151

Palackého univerzita v Olomouci 16 651 17 897 125

BREPOLiS Latin Complete (údaje za rok 2016)

Instituce odebírající zdroj Number of sessions and attempts 

Univerzita Karlova v Praze 5

Akademie věd České republiky 100

Masarykova univerzita 2 323

Palackého univerzita v Olomouci 22

Thesaurus Linguae Graecae (údaje za rok 2016)

Instituce odebírající zdroj Hits

Masarykova univerzita 15 248

Univerzita Karlova v Praze 18 759

Filosofický ústav Akademie věd ČR 8 232
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Právnické zdroje v projektu 

Pro oblast práva je v projektu dostupných šest EIZ. Míra jejich využívanosti je opět sledována pomocí 
různých statistických formátů, včetně formátu standardu COUNTER. První tři zdroje mají statistiky 
v nejednotném formátu, další tři ve formátu standardu COUNTER popsaného výše. 

13.  

 

Aktivita v Beck-Online je sledována počtem návštěv a zobrazením konkrétních stránek v databázi. 
Obě univerzity se vyznačují velmi podobnou mírou využitelnosti databáze, kdy při jedné návštěvě je 
zobrazeno v průměru 10-12 stránek dokumentů. Databáze Beck-Online díky svému zaměření na 
oblast českého práva patří dlouhodobě mezi nejvyužívanější právní databázi s přesahem do všech 
studijních oborů jak Masarykovy, tak Karlovy univerzity. 

14.  

 

Databáze Hein Online, která je využívána pouze na Masarykově univerzitě, sleduje v rámci 
statistických přehledů hits, označující jakoukoliv činnost v databázi nebo na databázovém serveru, 
dále visits počítající počet vstupů, articles, které reprezentují počet zobrazení nebo stažení 
konkrétních článků, page views označující zobrazení stránek a searches počítající počet zadaných 
vyhledávacích dotazů. Hein Online, jakožto databáze pokrývající především americké právo, je ve 
velké míře využívána studenty a pedagogy z katedry mezinárodního práva a obchodu, kteří 
dlouhodobě přispívají k její dobré míře využitelnosti. 

15.  

 

Databáze angloamerického práva Westlaw slouží na Masarykově univerzitě především ke studiu 
mezinárodních vztahů, zahraničního obchodu a dalších oborů s mezinárodním přesahem. Pro 
statistické účely jsou sledovány display transaction, které zde značí počet zobrazených dokumentů, 
dále search transaction označující počet vyhledávání a posledním sledovaným identifikátorem je 
počet vytištěných dokumentu, tzv. print document. Přestože se databáze zabývá poměrně dílčí částí 
právní problematiky, je zde pravidelně sledována uspokojivá míra využitelnosti. 

Beck-Online (údaje za rok 2016)

Instituce odebírající zdroj Visits Pages views

Masarykova univerzita 14 485 158 101

Univerzita Karlova v Praze 20 064 247 426

Hein Online (údaje za rok 2016)

Instituce odebírající zdroj Hits Articles Visits Page Views Searches

Masarykova univerzita 109 954 9 619 1 396 7 482 6 414

Westlaw (údaje za rok 2016)

Instituce odebírající zdroj Display Transaction Search Transaction Print document

Masarykova univerzita 1 267 688 513
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16. + 17.  

 

 

Databáze Kluwer Online zaměřující se na evropské a mezinárodní právo vydavatelství Kluwer 
Publishers přináší rozsáhlou kolekci elektronických časopisů, které společně s vybranými 
přeplacenými encyklopediemi využívají uživatele Masarykovy a Karlovy univerzity především ke 
studiu aktuální mezinárodní problematiky. V databázi je sledováno Number of Successful Full-text 
Article Requests, které označuje doplňkový údaj standardu COUNTER, počítající množství 
zobrazených plných textů článků v měsíci a dle časopisu. 

18.  

 

Stejně jako databáze Kluwer Online, tak i Oxford Journals Law - Archives sleduje počet zobrazených 
plných textů v měsíci a dle vybraného titulu. Se zaměřením na oblast práva obchodního, 
zdravotnického, životního prostředí, duševního vlastnictví a práva trestního pokrývá na Masarykově 
univerzitě v rámci archivu širokou oblast, která výborně doplňuje samotné časopisy Oxford Journals 
Law. 

Statistiky portálu Litterae ante Portas 

Toto hodnocení se věnuje elektronickým databázovým titulům zaměřeným na vědní obory klasické 
filologie, medievistiky, historie, biblistiky, teologie a literární historie, jak byly zpřístupněny 
badatelům a studentům z institucí sdružených v konsorciu projektu ELIZA. 

International Encyclopaedia of Law (údaje za rok 2016)

Instituce odebírající zdroj Number of successful section Requests

Masarykova univerzita 147

Kluwer Online (údaje za rok 2016)

Instituce odebírající zdroj

Number of Successful Full-text Article 

Requests by Month and Journal

Masarykova univerzita 1 910

Univerzita Karlova v Praze 1 147

Oxford Journals Law - Archives (údaje za rok 2016)

Instituce odebírající zdroj

Number of Successful Full-text Article 

Requests

Masarykova univerzita 65
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ATLA + ATLAS je bibliografická databáze zaměřená na teologické a biblistické obory. S počtem 
zobrazených plných dokumentů 1 495 prokazuje svou oblíbenost a nezbytnost pro oblast své 
orientace. 

L’Année philologique online je bibliografickou databází pro oblast klasické filologie. Je to elektronická 
verze bibliografické série vycházející knižně od počátku 20. století (která je dostupná jen ve třech 
knihovnách ČR) a je nepostradatelným nástrojem práce v oborech klasické filologie a příbuzných již 
od úrovně studentů magisterského studia. Počet vyhledávání v ní 479 269 to dokazuje. 

Thesaurus linguae Graecae je fulltextovou databází klasické řecké literatury, kterou nabízí badatelům 
v úplnosti pro 1500 let její existence od Homéra po 6. století po Kr. Postupně je doplňována i 
literatura byzantské doby. Počet přístupů na ni 42 239 je až udivující, přičemž podrobnější statistiky 
serveru LAP ukazují, že průměrná doba jedné badatelské session v této fulltextové databázi činí 2 
hod. 55 minut, což svědčí o jejím intenzivním využití. 

Brepolis je internetový portál nabízející celkem 24 bibliografických, fulltextových a encyklopedických 
databází z oblasti medievistiky, z nichž čtyři byly pořízeny pro projekt ELIZA. Tento portál vykazuje 2 
323 přístupů, což ukazuje, že nejsou plně využívány jeho možnosti. Přitom však průměrná doba jedné 
session na něm v roce 2015 byla podle statistik serveru LAP 2 hod. 53 min (za loňský rok jsme tento 
údaj neobdrželi). Lze tedy předpokládat, že databáze má svoji skupinu poučených uživatelů, kteří by 
se bez ní ve své odborné práci těžko obešli. 

National Hellenic Corpus je lingvistickou korpusovou databází současné novořečtiny. Bohužel podle 
informací od příslušných odborníků FF MU se v posledních dvou letech velmi zhoršila úroveň její 
aktualizace a její funkčnost, pravděpodobně v souvislosti s ekonomickými problémy současného 
Řecka. 

Je tedy možno shrnout, že s výjimkou dvou posledních titulů se i v roce 2016 prokázala účinnost 
projektu ELIZA v oborech, jimž se věnuje tato část hodnocení. 

Údaje použité v této analýze vycházely jednak ze statistických údajů dodavatelů, ale také ze statistiky 
dostupné administrátorům serveru. Statistika EIZ zahrnutých v LAP vypadá následovně: 

 

 

 

 

Litterae ante Portas (údaje za rok 2016)
Record ID Calls Use / calls % of use % of calls

Thesaurus linguae Graecae 667 02:55:08 12,09 9,54

L'Année philologique 163 01:55:03 1,94 2,33

TLGONLINE2 604 00:10:34 0,66 8,64

BBKL 36 01:58:06 0,44 0,51

ATLA 66 00:33:39 0,23 0,94

HELCORPUS2 11 01:06:40 0,08 0,16

Total 1547
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a2) Změny ve struktuře uživatelské základny a v pořizovaných EIZ 

Ke změnám v počtu partnerských institucí v roce 2016 již nedošlo. Konsorcium má 18 stabilních 
členů. Přehled institucí včetně aktuálního údaje FTE, který má vliv na výpočet jednoho z indikátorů 
projektu, uvádíme níže. 

 

 
Oproti roku 2015, kdy v konsorciu figurovaly ještě další dvě instituce, se počty snížily o zhruba 80 
akademických pracovníků potenciálně využívajících databáze z projektu ELIZA. 

Přehled EIZ pořízených v rámci projektu v roce 2016. 

1. Literature Online 
2. Literature Resource Center 
3. Brepolis Latin Complete 
4. Thesaurus Linguae Graecae 
5. ATLA+ATLAS 
6. L'Année philologique 

Členové konsorcia 
FTE akademičtí 
pracovníci 

AMU 124 

AV FÚ 20 

AV ÚDU 50 

JČU 95 

MKP 434 

MU FF 66 

MU PrF 188 

NFA 94 

NGP 74 

NKP 4 400 

SLU 23 

UHK 348 

UJEP 224 

UK ETF 47 

UK FF 592 

UK HTF 58 

UK KTF 58 

UK PEDF 22 

UK PrF 235 

UPCE 28 

UPOL 318 

UTB 88 

Celkem 7 586,00 
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7. National Hellenic Corpus 
8. Biographisch-Bibliographisches Kirchen-lexikon 
9. Art Index Retrospective 
10. Art Source (v roce 2016 přejmenováno na Art&Architecture Source) 
11. Oxford Art Online 
12. Art and Design Collection 
13. Film Indexes Online + FIAF (v roce 2016 přejmenováno na Screen Studies) 
14. Film and Television Literature with Index 
15. Hein Online 
16. Oxford Journal Law Archive 
17. Westlaw 
18. Beck Online 
19. International Encyclopedia of Law 
20. Kluwer Law Journals 

 

a3) Provedené změny v řešitelském týmu 

Z důvodu návratu z mateřské dovolené vystřídala ing. Táňu Sochorovou osvědčená ing. Romana 
Pikulová, Ph.D., která i během své mateřské dovolené poskytovala cenné konzultace 
k ekonomickému průběhu projektu. Ke změně došlo od března 2016. 

Další osoby v řešitelském týmu zůstávají nezměněny.  
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b) Výkaz čerpání uznaných nákladů projektu za uplynulý kalendářní rok 2016 

 

 

 

 

Položkové členění 

UZNANÝCH NÁKLADŮ 
Specifikace dílčích 

položek

Uznané 

NÁKLADY 

projektu pro rok 

2016 (v Kč)

z toho 

poskytnutá 

podpora ze SR 

pro r. 2016

 (v Kč)

Skutečně čerpané 

NÁKLADY projektu 

za rok 2016 (v Kč)

z toho 

vyčerpaná 

podpora ze SR 

za r. 2016

 (v Kč)

z toho 

částka 

převáděná 

do FÚUP 

(v Kč)

Částka 

čerpaná z 

FÚUP 

převedená z 

předchozího 

kalendářního 

roku (v Kč)
Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení  

dlouhodobého hmotného majetku (investice) - 

SPECIFIKACE POLOŽEK v daném roce:

Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení  

dlouhodobého nehmotného majetku 

(investice) 

0 0 0 0 0

Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, 

provoz a údržbu krátkodobého nebo drobného 

hmotného majetku a materiál vzniklé v přímé 

souvislosti s řešením projektu 

20 000 15 000 20 000 15 000 0

Běžné provozní náklady nebo výdaje na 

pořízení, provoz a údržbu krátkodobého 

nehmotného majektu vzniklé v přímé 

souvislosti s řešením projektu 

Další běžné provozní náklady nebo výdaje na 

údržbu a opravy majetku a zařízení vzniklé v 

přímé souvislosti s řešením projektu 

Publicita, prezentace, zajištění práv k 

výsledkům -náklady nebo výdaje na zveřejnění 

a uplatnění výsledků projektu, včetně nákladů a 

výdajů na zajištění ochrany duševního vlastnictví 

a práv k výsledkům VaV

2 000 1 500 1 906 1 500 0

Cestovné - cestovní náhrady vzniklé členům 

řešitelského týmu v přímé souvislosti s řešením 

projektu, včetně úhrady diet, kapesného, 

nákladů na ubytování a místní přepravu, letenek, 

konferenčních poplatků a cestovního pojištění 

4 000 3 000 3 904 2 810 0

Jiné výše neuvedené provozní náklady nebo 

výdaje 

Náklady nebo výdaje na služby externích 

dodavatelů (subdodávky) využívané příjemcem 

v přímé souvislosti s řešením projektu 

11 918 815 7 861 650 11 029 462 7 861 650 0

Mzdy a platy zaměstnanců příjemce, kteří se 

podílejí na řešení projektu 
379 200 284 400 379 200 284 400

Stipendia osob přímo se podílejících na 

výzkumu prováděném v rámci projektu, 

vyplácená podle § 91 zákona č. 111/1998 Sb. 

2 000 1 500 2 000 1 500

Úhrada dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr uzavřených příjemcem v přímé 

souvislosti s řešením projektu 

112 800 84 600 112 800 84 600

Povinné zákonné odvody včetně případného 

přídělu do FKSP

(odvod do FKSP 1% ano/ne - 

uveďte, prosím)
132 720 99 540 132 720 99 540

626 720 470 040 626 720 470 040 0Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí 

na řešení projektu CELKEM

Kapitálové náklady (investice) celkem

Výkaz čerpání uznaných nákladů projektu za uplynulý kalendářní rok 2016
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c) Komentář k čerpání uznaných nákladů v r. 2016 (vč. identifikace finančních 
zdrojů vkládaných prostředků projektu, identifikace a odůvodnění případných 
odchylek) 

V průběhu roku 2016 byly skutečně čerpané uznatelné náklady projektu v celkové výši 14 338 992 Kč. 
Přijatá podpora v roce 2016 byla ve výši 10 507 000 Kč, tj. o 190 Kč méně, než bylo původně 
specifikováno ve výkazu UN-2015. Menší výše podpory o 190 Kč byla promítnuta do položky 
cestovné, ve které došlo k vyčerpání podpory ze SR ve výši 2 810 Kč, tedy o 190 Kč méně než bylo 
původně plánováno.  

Celkové uznané náklady projektu byly plánovány ve výši 15 228 535 Kč. Vzhledem ke změnám kurzů 
zahraničních měn byl na konci roku 2015 sestaven plán spoluúčasti jednotlivých členů konsorcií vyšší, 
a to v podobě pesimistické varianty vývoje kurzu. Cílem bylo vyhnout se obrovským nárůstům 
v podobě spoluúčasti jednotlivých členů konsorcia během roku. Proto již v roce 2015 byli členové 
konsorcia seznámeni s možnou vyšší spoluúčastí. Pesimistická varianta vývoje kurzu nebyla však 
potvrzena, došlo k nárůstu kurzu oproti plánům z roku 2013, avšak ne ve výši námi predikované 
pesimistické varianty.  

Pro projekt ELIZA LR1307 byla v roce 2013 u příjemce zřízena samostatná zakázka 2231 v rozdělení na 
činnosti 2133, 1590 a 1111. Rozdělení zakázky na činnosti sloužilo k identifikaci finančních zdrojů 
projektu. Rozdělení zakázek a činností zůstalo i pro rok 2016 stejné, jak bylo nastaveno v roce 2013 
při zahájení projektu.  

12 571 535 8 351 190 11 681 992 8 351 000 0

2 657 000 2 156 000 2 657 000 2 156 000

21 26 23 21 ########

NÁKLADY projektu v daném 

roce řešení CELKEM

15 228 535 10 507 190 14 338 992 10 507 000 0

z toho kapitálové  (investiční) 0 0 0 0 0

z toho běžné (neinvestiční) 15 228 535 10 507 190 14 338 992 10 507 000 0

11 918 815 7 861 650 11 029 462 7 861 650

10 507 000

Prostředky čerpané z jiných zdrojů Ostatní veřejné zdroje tuzemské: 3 831 992

Ostatní veřejné zdroje zahraniční:

Neveřejné zdroje tuzemské 

(vlastní prostředky příjemce a 

uživatelů EIZ):

Neveřejné zdroje zahraniční:

14 338 992

100

Doplňkové (režijní - nepřímé) náklady nebo výdaje vzniklé při řešení projektu, 

např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, 

energie a služby atp. neuvedené výše

v % z celkových běžných přímých nákladů

z toho na EIZ v daném roce celkem

Finanční zdroje projektu celkem

Intenzita podpory (míra podpory) v %

Finanční zdroje projektu

(specifikujte)

(specifikujte)

(specifikujte)

(specifikujte)

Poskytnutá účelová podpora na projekt  z programu LR pro r. 2016

(Pokud byly použity finanční prostředky i z ostatních 

veřejných zdrojů nebo z neveřejných zdrojů, uvede se, o 

jaké zdroje se jedná nebo odkaz na přílsušnou přílohu 

zprávy.)

Běžné přímé provozní náklady celkem
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V rámci činnosti 2133 bylo účtováno čerpání podpory ze SR, a to pouze do výše 75 % z celkových 
uznatelných nákladů projektu. U EIZ však se jednalo pouze o výši 71,28 % celkových způsobilých 
výdajů, což vzniklo vlivem kurzových změn.   

Činnost 1111 sloužila k financování úhrady podílu uznatelných nákladů z vlastních prostředků 
příjemce. Činnost 1590 sloužila k financování úhrady podílu uznatelných nákladů členů konsorcia.  

V rámci činnosti 2133 (čerpání podpory ze SR) byly skutečně čerpané uznatelné náklady projektu 
v celkové výši 10 507 000,00 Kč. Do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) nebyly převedeny 
žádné prostředky. Celkové uznatelné náklady ze státního rozpočtu jsou doloženy výkazem U009 
Výsledovka po účtech. 

V rámci činnosti 1111 (financování úhrady podílu uznatelných nákladů z vlastních prostředků 
příjemce) byly financovány náklady projektu v celkové výši 1 659 726,03 Kč, z toho 1 263 954,27 Kč 
činil podíl financování úhrady uznatelných nákladů Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity (viz 
výkaz U010 Výsledovka s pohyby) a 395 771,76 Kč (viz Seznam vydaných faktur podle názvu firmy 
v měně účetnictví, POH/2195/0052/16) činil podíl financování úhrady uznatelných nákladů 
Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 

Činnost 1590 zachycuje spolufinancování úhrady podílu uznatelných nákladů jednotlivých členů 
konsorcia. Členové konsorcia se podíleli na úhradě podílu uznatelných nákladů ve výši 2 172 266,21 
Kč (viz výkaz Výpis pohybů na vybraných účtech, činnost 1590). 

Následující tabulka č. 5 zachycuje skutečné čerpání způsobilých nákladů projektu. Celkové uznané 
náklady projektu byly čerpány ve výši 14 338 992,24 Kč. Vyčerpaná podpora ze státního rozpočtu na 
rok 2016 byla ve výši 10 507 000 Kč. Masarykova univerzita se podílela na úhradě uznatelných 
nákladů ve výši 1 659 726,03 Kč a členové konsorcia se podíleli ve výši 2 172 266,21 Kč. 

 

Podepsaný výtisk Výkazu čerpání UN za rok 2016 je součástí Průběžné zprávy jako Příloha A. 
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4. Upřesnění harmonogramu řešení a plnění dílčích cílů projektu pro následující 
kalendářní rok 2017 

a) Popis a upřesnění harmonogramu pro plnění dílčích cílů projektu v následujícím 
kalendářním roce 2017 

a1) Dílčí cíle a jejich indikátory – upřesnění pro r. 2017  

Rok 2017 je posledním rokem řešení projektu LR. V září 2017 bude ukončen a do listopadu roku 2017 
bude administrativně vypořádán. Veškeré aktivity, které probíhaly v uplynulých letech, budou 
probíhat i v letošním roce, ale vzhledem ke zkušenostem s průběhem fakturace budeme vyžadovat 
faktury pro uhrazení předplatného dříve, aby přepočty částek pro konsorcium proběhly 
v dostatečném předstihu před ukončením projektu. I v posledním roce plánujeme plně podporovat 
využívání EIZ na všech institucích projektu a řešitelský tým bude připraven řešit uživatelské 
požadavky. 

V návrhu projektu definované aktivity mají pro poslední rok řešení tuto podobu: 

Klíčová aktivita Zodpovědná osoba Výstup aktivity 

A1: Řízení projektu a 

ukončení projektu 

Mgr. Ing. Jiří Rambousek, 

Ph.D., řešitel projektu 

Realizace projektu dle harmonogramu a jeho 

ukončení v září 2017 

A2: Elektronické informační 

zdroje pro obory anglistika, 

klasická studia a religionistika, 

filmová věda a uměnovědná 

studia. 

Mgr. Marie Zagorová, 

koordinátorka projektu 

Zajištění platby 13 titulů (databází) 

elektronických informačních zdrojů 

zakoupených a zpřístupněných pro účastníky 

projektu na období dalšího roku. 

A3: Elektronické informační 

zdroje pro oblast práva. 

Mgr. Hana Sloupenská, 

koordinátorka projektu pro 

právnické zdroje 

Zajištění platby 6 titulů (databází) 

elektronických informačních zdrojů z oblasti 

práva zakoupených a zpřístupněných pro 

účastníky projektu na období dalšího roku. 

A4: Provoz a administrace 

serveru Litterae ante portas 

PhDr. Jan Kalivoda, Mgr. 

Radim Peša 

Aktualizovaný server Litterae Ante Portas. 

 

Harmonogram pro plnění aktivit pro rok 2017 vypadá následovně: 

2017 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září 

A1 x x x x x x x x x 

A2 x x x x x x x x x 

A3 x x x x x x x x x 

A4 x x x x x x x x x 
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b) Specifikace uznaných nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2017 

 

 

Položkové členění 

UZNANÝCH NÁKLADŮ 
Specifikace dílčích 

položek

Uznané NÁKLADY 

projektu pro r. 

2017 (v tis. Kč)

z toho 

podpora ze 

SR pro r. 

2017

(v tis. Kč)

Návrh změny v 

čerpaní uznaných 

NÁKLADŮ projektu  

pro r. 2017 (v tis. 

Kč)

z toho k 

čerpání z 

podpory ze SR 

pro r. 2017 (v 

tis. Kč)

Ćástka navržená 

k čerpání z 

FÚUP v roce 

2017 - 

převedená z r. 

2016 (v tis. Kč)

Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení  

dlouhodobého hmotného majetku (investice)

Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení  

dlouhodobého nehmotného majetku 

(investice) 

0 0 0 0 0

Běžné provozní náklady nebo výdaje na pořízení, 

provoz a údržbu krátkodobého nebo drobného 

hmotného majetku a materiál vzniklé v přímé 

souvislosti s řešením projektu 

20 15 20 15

Běžné provozní náklady nebo výdaje na 

pořízení, provoz a údržbu krátkodobého 

nehmotného majektu vzniklé v přímé 

souvislosti s řešením projektu 

Další běžné provozní náklady nebo výdaje na 

údržbu a opravy majetku a zařízení vzniklé v 

přímé souvislosti s řešením projektu 

Publicita, prezentace, zajištění práv k 

výsledkům -náklady nebo výdaje na zveřejnění 

a uplatnění výsledků projektu, včetně nákladů a 

výdajů na zajištění ochrany duševního vlastnictví 

a práv k výsledkům VaV

8 6 5 4

Cestovné - cestovní náhrady vzniklé členům 

řešitelského týmu v přímé souvislosti s řešením 

projektu, včetně úhrady diet, kapesného, 

nákladů na ubytování a místní přepravu, letenek, 

konferenčních poplatků a cestovního pojištění 

18 14 8 6

Jiné výše neuvedené provozní náklady nebo 

výdaje 

Náklady nebo výdaje na služby externích 

dodavatelů (subdodávky) využívané příjemcem 

v přímé souvislosti s řešením projektu 

10 314 7 736 11 774 7 764

(identifikace služby, vč. vazby na konkrétní dílčí 

cíl projektu)

(dodavatel)

Konsorciální licence Literature Online 

(předplatné na rok 2018, vztahuje se k dílčímu 

cíli 1, 2 a 3)

Albertina Icome Praha, s.r.o. 2 515 1 887 2 864 1 887

Konsorciální licence Literature Resource Center 

(předplatné na rok 2018, vztahuje se k dílčímu 

cíli  1, 2 a 3)

Albertina Icome Praha, s.r.o. 457 343 562 343

Konsorciální licence Brepolis Latin Complete 

(předplatné na rok 2018, vztahuje se k dílčímu 

cíli  1, 2 a 3)

Albertina Icome Praha, s.r.o. 555 417 556 417

Konsorciální licence Thesaurus Linguae 

Graecae (předplatné na rok 2018, vztahuje se k 

dílčímu cíli  1, 2 a 3)

Albertina Icome Praha, s.r.o. 115 86 142 86

Konsorciální licence Oxford Art Online 

(předplatné na rok 2018, vztahuje se k dílčímu 

cíli  1, 2 a 3)

Albertina Icome Praha, s.r.o. 331 248 381 248

Konsorciální licence Art and Design Collection 

(předplatné na rok 2018, vztahuje se k dílčímu 

cíli  1, 2 a 3)

Albertina Icome Praha, s.r.o. 610 457 738 457

Konsorciální licence Film Indexes Online + FIAF 

International Film Archive Database (předplatné 

na rok 2018, vztahuje se k dílčímu cíli  1, 2 a 3)

Albertina Icome Praha, s.r.o. 892 669 1 030 669

Konsorciální licence Kluwer Law Journals 

(předplatné na rok 2018, vztahuje se k dílčímu 

cíli  1, 2 a 3)

Albertina Icome Praha, s.r.o. 1 143 858 1 158 858

International Encyclopedia of Laws (předplatné 

na rok 2018, vztahuje se k dílčímu cíli 1, 2 a 3) 

Albertina Icome Praha, s.r.o. 256 192 264 192

Specifikace uznaných uznaných nákladů projektu pro následující kalendářní rok 2017

Kapitálové náklady (investice) celkem
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NetMan Software Update Service (poplatek za 

update softwaru na rok 2018 - Update softwaru 

serveru Litterae ante portas, dílčí cíl 4) 

Albertina Icome Praha, s.r.o. 33 25 43 25

AiP Hotline (Technická podpora poskytovaná 

uživatelům technických řešení NetMan a HAN 

od H+H Software, poplatek na rok 2018, dílčí cíl 

4)

Albertina Icome Praha, s.r.o. 41 31 32 31

Konsorciální licence Art Source (předplatné na 

rok 2018, vztahuje se k dílčímu cíli  1, 2 a 3)

EBSCO Information Services, s. 

r. o.
1 982 1 486 2 426 1 514

Licence Art Index Retrospective (předplatné na 

rok 2018, vztahuje se k dílčímu cíli  1, 2 a 3)

EBSCO Information Services, s. 

r. o.
61 46 74 46

Konsorciální licence Film & Television Literature 

Index with Full Text (předplatné na rok 2018, 

vztahuje se k dílčímu cíli  1, 2 a 3)

EBSCO Information Services, s. 

r. o.

534 400 656 400

Konsrociální licence L´Année Philologique 

(předplatné na rok 2018, vztahuje se k dílčímu 

cíli  1, 2 a 3)

EBSCO Information Services, s. 

r. o.

64 48 80 48

Licence Heinonline (předplatné na rok 2018, 

vztahuje se k dílčímu cíli  1, 2 a 3)
William S. HEIN & Co., Inc. 122 91 158 91

Licence Westlaw UK (předplatné na rok 2018, 

vztahuje se k dílčímu cíli  1, 2 a 3)
THOMSON REUTERS 211 158 216 158

Licence Beck-online (předplatné na rok 2018, 

vztahuje se k dílčímu cíli  1, 2 a 3)
Nakladatelství C.H. Beck, s. r. o. 363 272 363 272

Licence Hellenic National Corpus (předplatné 

na rok 2018, vztahuje se k dílčímu cíli  1, 2 a 3)
ATHENA 19 14 20 14

Licence Bio - Biographisches Kirchen Lexikon 

(předplatné na rok 2018)
Verlag Traugott Bautz GmbH 10 7 11 7

Mzdy a platy zaměstnanců příjemce, kteří se 

podílejí na řešení projektu 
285 214 285 214

Ing. Mgr. Jiří Rambousek, PhD.

řešitel projektu - úvazek 0,2, vztahuje 

se ke všem dílčím cílům
92 69 92 69

Ing. Romana Pikulová, PhD.

administrátorka projektu - úvazek 0,1, 

vztahuje se k dílčím cílům 1, 2, 3, 4
31 23 31 23

Mgr. Marie Zagorová 

koordinátorka klíčové aktivity A2, 

odborná pracovnice projektu - úvazek 

0,3, vztahuje se ke všem dílčím cílům

97 73 97 73

Mgr. Hana Sloupenská

koordinátorka klíčové aktivity A3 - 

odborná pracovnice projektu - úvazek 

0,2, vztahuje se ke všem dílčím cílům

65 49 65 49

Stipendia osob přímo se podílejících na 

výzkumu prováděném v rámci projektu, 

vyplácená podle § 91 zákona č. 111/1998 Sb. 

26 19 2 1

Úhrada dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr uzavřených příjemcem v přímé 

souvislosti s řešením projektu 

86 65 86 65

PhDr. Jan Kalivoda - Dohoda o provedení práce Administrace a aktualizace 

serveru Litterae ante portas - 180 

hodin, hodinová mzda 300 Kč - 

vztah k dílčímu cíli 4

56 42 56 42

Mgr. Radim Peša - Dohoda o provedení práce Technická podpora a údržba 

serveru Litterae ante portas - 250 

hodin, hodinová mzda 120 Kč - 

vztah k dílčímu cíli 4

30 23 30 23

Povinné zákonné odvody včetně případného 

přídělu do FKSP

(odvod do FKSP 1% ano/ne - 

uveďte, prosím)
100 75 100 75

497 372 473 355 0

10 857 8 143 12 278 8 143 0

2 594 2 159 2 594 2 159

24 27 21 21 #############

Běžné přímé provozní náklady celkem

Doplňkové (režijní - nepřímé) náklady nebo výdaje vzniklé při řešení projektu, 

např. administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, 

energie a služby atp. neuvedené výše

v % z celkových běžných přímých nákladů

Osobní náklady nebo výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí 

na řešení projektu CELKEM
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c) Komentář/odůvodnění jednotlivých položek finančních nákladů projektu pro následující 
kalendářní rok 2017 - vč. identifikace a odůvodnění případných odchylek od plánu 
schváleného poskytovatelem, který je součástí smlouvy o poskytnutí podpory) 

Čerpání nákladů bude probíhat v roce 2017 stejným způsobem jako v roce 2016. Vzhledem k vývoji 
kurzů zahraničních měn v předchozím roce a prognózám na tento rok je však velice pravděpodobné, 
že se budeme opět potýkat s problémem nedostatku finančních prostředků na pokrytí celkových 
způsobilých nákladů projektu. Zásadní otázkou bude financování rozdílu mezi plánovanými celkovými 
náklady projektu a příspěvkem ze SR. V předchozím období se na úhradě tohoto rozdílu podílela jak 
Masarykova univerzita, tak celé konsorcium.  

Celkové způsobilé náklady projektu se oproti plánu pravděpodobně výrazně zvýší. S ohledem na 
aktuální stav kurzů zahraničních měn byly dílčí hodnoty elektronických zdrojů přepočítány dle 
aktuálního stavu kurzů (GBP, USD, EUR) a ve „Specifikaci uznaných nákladů projektu pro následující 
kalendářní rok 2017“ byly hodnoty aktualizovány.  

Zároveň byly provedeny dílčí změny v jednotlivých kapitolách rozpočtu. Jelikož efektivně nebudou 
využity v položce Publicita všechny plánované prostředky (6 tis. Kč ze SR), část z nich (2,25 tis. Kč ze 
SR) byly přesunuty do EIZ.  

V následujícím roce je také plánováno realizovat cestovní náklady rovněž v nižší výši, proto bylo 
přesunuto 8 tis. Kč (ze SR) opět do EIZ. Poslední změnou je přesun prostředků ze stipendií (17 tis. Kč 
ze SR) do EIZ. Po předběžné analýze bude využita na výplatu stipendií pouze poměrná část.  

Celkově se tedy jedná o přesun 27,25 tis. Kč (ze SR) do položky „Služby externích dodavatelů“ – 
konkrétně na úhradu uměnovědných zdrojů Art Source a kolekce Art&Design, jejichž platba bude 
ovlivněna vystoupením Uměleckoprůmyslového muzea, které se na úhradě zdrojů podílelo. Jeho 
plánovanou účast jsme nuceni pokrýt z vlastních prostředků, resp. z prostředků konsorcia. 

Pro účtování zůstává zachována stejná zakázka (2231) v rozdělení na stejné činnosti (2133, 1111, 
1590).  

Jak bylo zmíněno, nejzásadnější komplikaci v realizaci projektu způsobil pohyb kurzů zahraničních 
měn vůči české koruně. Již v projektu podávaném na počátku do programu LR bylo v analýze rizik 

NÁKLADY projektu v daném 

roce řešení CELKEM

13 451 10 302 14 874 10 302 0

z toho kapitálové  (investiční) 0 0 0 0 0

z toho běžné (neinvestiční) 13 451 10 302 14 874 10 302 0

10 241 7 681 11 699 7 681

10 302

Prostředky čerpané z jiných zdrojů Ostatní veřejné zdroje tuzemské: 

4572

Ostatní veřejné zdroje zahraniční:

Neveřejné zdroje tuzemské 

(vlastní prostředky příjemce a 

uživatelů EIZ):Neveřejné zdroje zahraniční:

14 874

100

Finanční zdroje projektu celkem

Intenzita podpory (míra podpory) v %

Plánované finanční zdroje projektu
Poskytnutí účelové podpory na projekt z programu LR v r. 2017

z toho na EIZ v daném roce celkem
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(str. 35/53 Přílohy 1 Smlouvy o poskytnutí dotace) považováno toto nebezpečí za rizikový faktor 
s nejvyšším skóre (míra rizika 4) a v mezích možností byla proti němu zajištěna rezerva v nastavených 
kurzech měn. K předvídatelnému riziku však navíc přistoupilo cílené ovlivnění kurzů ze strany České 
národní banky. Tím se ceny EIZ v CZK posunuly zcela mimo předpokládané pásmo. Pro zúčastněné 
instituce to představuje mimořádnou ekonomickou zátěž.  

I přes fakt, že Česká národní banka chce během první poloviny roku 2017 ukončit cílené ovlivňování 
kurzů, byly ve specifikaci UN-2017 v části Návrh změny v čerpání uznaných NÁKLADŮ projektu 
zohledněny vyšší kurzy, které byly použity při zpracování plánovaných výdajů pro rok 2016. Jedná se 
tak o pesimistickou variantu, kdy Uznané náklady projektu mohou být na konci roku v celkové 
hodnotě nižší, avšak z hlediska opatrnosti byl ponechán výpočet hodnot s vyššími kurzy. S těmito 
částkami byli také seznámeni členové konsorcia. 

 


