
Fond rozvoje vysokých škol 2004         Čj. F            /2004 
          Agentura Rady vysokých škol, J. Martího 31, 162 52  Praha 6 - Veleslavín 

LIST A 
 

Název projektu a zkratka (jako logo) : Projekt informačního systému pro Eklektik (PROSEK) 
Tematický okruh : A - Informační systémy 
Kód oboru : 3304 

CIHLˇA Řešitel : Příjmení :(bez titulů) Kučerová 
 Jméno : Karolína 
 Rodné číslo :1) 7601025542 
 Vys. škola :2) Univerzita Karlova v Praze 
 Fakulta :2) Filozofická 
1. Spoluřešitel : Příjmení :(bez titulů)  
  Jméno :  
  Rodné číslo :1)  
  Vys. škola :2)  
  Fakulta :2)  
  
  
  
  
  
Požadovaný finanční příspěvek :  
 IV  60 000 Kč  
 MP  20 000 Kč 
                  ONIV  

 

 ONIV (tis. Kč) 

43 600 Kč 
 Celkem  123 600 Kč 
Anotace projektu (max 10 řádek) : 

 

 
 

 

 

 

 

1)   Rodné číslo ve tvaru bez lomítka 

 

Projekt má vytvořit elektronický informační systém, který by zajistil 

efektivnější sdílení informací v této soukromé firmě. Kromě 

systematizace stávajících informačních zdrojů by měly do systému být 

také integrovány nové aplikace pro agendu office managementu. 
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LIST D 
 

Rozvojový projekt 
Čj. F                          /2004 Kód oboru : 3304 Tematický okruh : A 

Rozvojový projekt (název - akronym) : 
Projekt informačního systému pro Eklektik (PROSEK) 
 

Řešitel : Karolína Kučerová 
 
Spoluřešitelé: 
Vysoká škola : Univerzita Karlova v Praze 
 
 
Fakulta : Filozofická 
 

1. Konkrétní výstupy řešení  (max. 10 řádků) : 
 
• sdílená databáze klientů (obsahující relevantní dokumenty, kontakty, záznamy o průběhu jednání a spolupráce 

s jednotlivými klienty, údaje o spolupracujících osobách na obou stranách) 
• evidence tištěných dokumentů (časopisů, knih, výsledků výzkumů, výstupů monitorovací služby a dalších typů 

publikací) 
• aplikace pro agendu office managementu (elektronická evidence výkazů práce, vyúčtování služebních cest, 

vyúčtování služeb) 
 
 
 

2. V čem spočívá přínos projektu (max. 7 řádků) : 
 

• zvýší se produktivita práce, a to v důsledku následujících změn: 
• informace, které jsou dnes nesystematicky distribuovány mezi jednotlivé zaměstnance firmy, budou přístupné 

v jediném SW sytému; tento systém bude uživatelsky vstřícný, umožní zaměstnancům snadné vyhledávání a 
snadnou manipulaci s daty, která bude také pravidelně zálohovat 

• všichni zaměstnanci budou mít k dispozici informace o dostupných tištěných zdrojích 
• zefektivní se komunikace mezi zaměstnanci a office managerem  

3. Klíčová slova (max. 5) : informační systém, Eklektik, PR agentura, data warehousing 
 
 

4. Termíny zahájení a ukončení projektu :  1.10.2004 - 28.2.2005 

5. Příloha: Vlastní rozvojový projekt  
Na titulní stránce: název projektu, logo, řešitel 
Osnova projektu: 
a) Úvodní zpráva (1 str.) 
b) Současný stav řešení problému (max. 2 str.) 
c) Cíle řešení 
d) Organizačně funkční řešení - komentované schéma 
e) Požadované personální, technologické, technické a materiální vybavení 
f) Finanční rozvaha se stručným odůvodněním položek, uvedených ve formuláři na „listu E“ (max. 2 str.) 
                 



 

Fond rozvoje vysokých škol 2004 
 Agentura Rady vysokých škol, J. Martího 31, 162 52  Praha 6 - Veleslavín                     

LIST E 
 

Rozpočet nákladů řešení rozvojového projektu 
Rozvojový projekt (název) : Projekt informačního systému pro Eklektik (PROSEK) 

 
 předpokládané 

náklady řešení 
celkem1) 

návrh řešitele 
na příspěvek z 

FRVŠ 

skutečný 
příspěvek z 

FRVŠ 

 
 Čj. F                    

1. Investiční výdaje tis. Kč tis. Kč tis. Kč Konkretizujte podle položek 
Investice (jmenovitě) : 

počítač 
vytvoření software 

 

30 
30 

 

30 
30 

  

nákup serveru pro provoz nových SW aplikací 
SW aplikace pro databázi klientů, evidenci 
dokumentů a agendu office managementu 

 

Investiční výdaje celkem : 

 

 

 

60 60   

2. Mzdové prostředky tis. Kč tis. Kč tis. Kč Konkretizujte podle položek 
a) Platy     

b) Odměny řešitelům 20  20   

c) Ostatní osobní výdaje     

Mzdové prostředky celkem : 20 20   

3. Ostatní neinvest. výdaje tis. Kč tis. Kč tis. Kč Konkretizujte podle položek 
a) Sociální a zdravotní 

pojistné 

7,6 7,6  povinné odvody ze mzdy 
b) Knihy, učební pomůcky     

c) Drobný hmotný a nehmot. 

Majetek 

2 2  CD pro zálohování dat atd. 
d) Materiál     

e) Služby 24 24  údržba a správa inf. HW a SW za rok (12 x 2000 Kč) 
f) Cestovné (domácí)     

g) Cestovné (zahraniční)     

h) Stipendia     

i) Ostatní2) 5 
5 
 

 

5 
5 

 zaškolení zaměstnanců – uživatelů SW systému 
instalace HW a SW 

Ostatní neinvestiční výdaje 

celkem : 

43,6 43,6   

Neinv. výdaje celkem (2.+3.) 

: 

63,6 63,6   

 
Výdaje celkem (1.+2.+3.) : 

 

123,6 
 

123,6 
  

  x      

X      

X      

x      

 

Prohlašuji, že jsem uvedl úplné a pravdivé údaje a beru na vědomí, že v opačném případě nebo při porušení obecně 
uznávaných zásad vědeckopedagogické etiky nebo pro hrubé závady při řešení projektu a hospodaření s grantovými 
prostředky a při kontrole výsledků podle čl. XV. Statutu mohu být zbaven práva ucházet se o grant až po dobu tří let. 
 

  Jméno a podpis řešitele   Karolína Kučerová  
 
 
 
 
 
1)  Včetně příspěvku fakulty nebo VŠ 
2)  Nelze žádat o příspěvek na režii fakulty nebo vysoké školy 
3)  Jako řešitel i spoluřešitel 


