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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

Rozvojový projekt na rok 2011 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 6. Program na podporu dalších aktivit vysokých škol 

Podprogram: e) podprogram na podporu kontroly a ochrany proti plagiátorství 

Název projektu: 
Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství 

 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2011 Do: 31. 12. 2011 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 1339 519 820 

Čerpáno 1339 519 820 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: RNDr. Karel Nenadál RNDr. Karel Nenadál 

Podpis:   

Fakulta/Součást 
Vysoká škola ekonomická v Praze / Výpočetní 
centrum 

Vysoká škola ekonomická v Praze / Výpočetní 
centrum 

Adresa/Web: 
nám. W. Churchilla 4 
130 67 Praha 3/ www.vse.cz 

nám. W. Churchilla 4 
130 67 Praha 3/ www.vse.cz 

Telefon: +420 224 095 801 +420 224 095 801 

E-mail: nenadal@vse.cz nenadal@vse.cz 

 

Jméno rektora: prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. 

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. Analýza potřeb školy (resp. revize analýzy potřeb školy ze III. čtvrtletí 2010) – splněno, zasláno řešiteli. 
2. Pracovní setkání spoluřešitelů k řešení projektu, klíčových kroků projektu a řešení autorskoprávních 
otázek s právními odborníky aj. – splněno, zástupce VŠE se osobně zúčastnil. 
3. Seznámení se s Koncepcí projektu, příp. připomínky ke Koncepci projektu – splněno, zasláno řešiteli. 
4. Výměna zkušeností k procesním systémům odhalování plagiátů se zástupci z vysokých škol 
prostřednictvím semináře – splněno, zástupce VŠE se osobně zúčastnil. 
5. Dvoustranné smlouvy o spolupráci – splněno, smlouva uzavřena. 
6. Postupy, metodiky a pravidla pro sběr prací od autorů a pro řešení postupů při pozitivním nálezu 
podobných textů (dle analýzy) – splněno, pravidla sběru prací zapracována do Repozitáře vědeckých textů 
VŠE, doporučený postup řešení při pozitivním nálezu podobných textů zapracován do aplikace na kontrolu 
plagiátů VŠE. 
7. Zhodnocení úspěšnosti kontroly plagiátorství v závěrečných pracích – získání dat pro dotazníkový 
průzkum k procesům a výstupům plagiátorství – splněno, data získána z IS VŠE a dotazem na fakultách, 
vyplněný dotazník zaslán řešiteli. 
8. Pořízení a posílení hardware pro lokální systém – splněno, zakoupen blade server. 
9. Příprava lokálního úložiště školy pro sběr zaměstnaneckých a doktorských děl a napojení lokálního 
úložiště školy na Repozitar.cz – připraven Repozitář vědeckých textů VŠE, export prací podporován 
protokolem OAI-PMH dle zadání projektu. 
10. Vložení prací školy do Repozitar.cz – záznamy uloženy v Repozitáři vědeckých prací VŠE, ostrý 
import dat do Repozitar.cz naplánován řešitelem projektu po dokončení testovací fáze Repozitar.cz. 
11. Vyhodnocení projektu za rok 2011 – splněno. 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 

 1. Revize analýzy potřeb školy (provedené ve III. čtvrtletí 2010) – splněno. 
2. Pracovní setkání spoluřešitelů k projektu a s odborníky na autorské právo – splněno. 
3. Případné připomínky ke Koncepci projektu – splněno. 
4. Seminář pro zástupce veřejných vysokých škol – sdílení zkušeností – splněno. 
5. Pořízení a posílení hardware lokálního systému – splněno. 
6. Dvoustranné smlouvy o spolupráci (zejména ke zpřístupňování plných textů) – splněno. 
7. Příp. připomínky k funkcím systému Repozitar.cz – splněno. 
8. Postupy, metodiky a pravidla pro sběr prací od autorů – splněno. 
9. Pravidla upřesňující postup při pozitivním nálezu podobných textů – splněno. 
10. Poskytnutí dat pro dotazníkový průzkum k procesům a výstupům plagiátorství v závěrečných pracích na 
školách – splněno. 
11. Lokální úložiště připravené pro sběr zaměstnaneckých a doktorských děl a pro import prací do 
Repozitar.cz – splněno. 
12. Repozitar.cz naplněn autorskými díly ze školy – záznamy uloženy v Repozitáři vědeckých prací VŠE, 
ostrý import dat do Repozitar.cz naplánován řešitelem projektu po dokončení testovací fáze Repozitar.cz. 
13. Vyhodnocení projektu za rok 2011 – splněno. 

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 
Převod finančních prostředků z položky 2.3 do 
položky 2.5. 

Ke změně došlo v důsledku snížení zákonných 
odvodů. 

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) 

   

   

   

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


