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Odborné posouzení průběhu realizace projektu a závěrečné 

vyhodnocení dosažených výsledků projektu 
oponentem 

 

Posuzované období řešení projektu: 2009-2011 

(Všechna pole jsou povinná; prosíme o konkrétní, stručnou, ale výstižnou argumentaci. V záhlaví prosím doplňte 

identifikační údaje projektu.) 

Hodnotící kritéria: 

1.   

 

Zhodnocení způsobu realizace projektu: 

a)   Základní údaje o cíli/-lech projektu stanoveného/-ých smlouvou 

Hlavní cíle byly: 1. Zpřístupnit v konsorciích databáze EBSCO, OCLC (WorldCat), EIZ oboru 

knihovnictví a informační věda, hudba a hudební věda. 2. V NK ČR zpřístupnit akademické EIZ 

(ebrary, Wilson). 3. Podpořit služby center mezinárodních meziknihovních služeb (IFLA 

Vouchers). Všechny cíle byly v plné míře splněny. 

b)   Průběh realizace projektu, včetně vyjádření k odchylkám a změnám od původně stanoveného postupu 
 

Projekt byl realizován v letech 2009 – 2011. Projekt byl realizován bez výrazných změn, všechny 

změny byly zdůvodněny zadavateli a schváleny. Změny vedly k vyšší efektivitě (přerozdělení IFLA 

Vouchers) a k rozšíření předplatného ebrary až do konce roku 2015. 

c)   Odborná úroveň realizace projektu, jeho vyváženost, odborné kvality řešitelského týmu, management 

a řízení rizik 

Řešitelský tým je zkušený v dané oblasti a všichni jeho členové byli v uplynulých letech řešiteli nebo se 

podíleli na řešení významných projektů v v rámci programů LI-2000, 1N, VISK . NK ČR je největší 

a nejvýznamnější knihovnou v ČR, má k dispozici dostatečné materiálně-technické vybavení i 

personální zázemí k řešení projektu. Při řešení projektu byl brán zřetel i na možná rizika spojená 

s projektem – změny kurzu Kč apod. 

2.   

 

Zhodnocení výsledků a splnění cílů projektu stanovených smlouvou: 

a)   Dosažené výsledky řešení projektu, včetně uvedení zvlášť významných výsledků projektu (pokud 

existují) s konkrétním odůvodněním, v čem je význam spatřován   

Hlavním cílem projektu byla podpora sféry VaVaI, v rámci projektu byl zabezpečen přístup do všech 

plánovaných EIZ (13), bylo vytvořeno několik konsorcií, z nichž konsorcium pro zpřístupnění 

databází EBSCO má 60 členů. Dále se podařilo zabezpečit plnohodnotný přístup k OCLC Online 

Union Catalog – WorldCat.  Byly zajištěny EIZ pro obory knihovnictví a informační věda, hudba a 

hudební věda. V NK ČR byla zpřístupněna databáze Wilson OmniFile Full Text Select a 

elektronická knihovna ebrary Academic Complete. 

b)   Splnění stanovených cílů projektu; porovnání dosažených výsledků projektu se stanovenými cíli 

projektu a se zadáním obsaženým ve smlouvě, naplnění cílových indikátorových hodnot (identifikace 

případných odchylek s odůvodněním) 

Hlavní i dílčí cíle byly v plné míře splněny, délka předplatného EIZ  byla překročena, dále došlo 

k rozšíření zdrojů, např. ebrary za dva roky předplatného narostla o více než 20 000 titulů, tj. cca 

40% původního rozsahu. Podobně je ve zprávě kvantifikován i nárůst databáze EBSCO.  

c)   Efektivita způsobu využití výsledků projektu uživateli 

 

Výsledné indikátory využití EIZ, ať již z nabídky EBSCO, ebrary, ale i u oborových zdrojů 

několikanásobně překračují cílovou hodnotu a je u nich patrný strmý růst. 

  

d)   Srovnání dosažených výsledků projektu se stavem v zahraničí (s obdobnými aktivitami zejména 

ve vyspělých zemích) 

 

Projekt i celý program INFOZ pomohl zvýšit úroveň informačních služeb a především přístup k EIZ 
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v ČR, tak že je plně srovnatelná s vyspělými zeměmi EU.   

3.   

 

Přínosy a dopady projektu: 

a)   Rozsah oborového pokrytí informačními zdroji zpřístupňovanými projektem 

Pro 60 členů konsorcia byla zpřístupněna multioborová plnotextová databáze EBSCO. Dále se podařilo 

v rámci projektu zabezpečit na velmi vysoké úrovni nejvýznamnějšími oborovými EIZ „malé obory“ – 

knihovnictví a informační věda, hudba a hudební věda. 

b)   Okruh a rozsah uživatelů informačních služeb zajišťovaných projektem, z toho podíl  

 uživatelů mimo zaměstnance a studenty příjemce  

 z jiných oblastí mimo výzkum a vývoj (pokud existují, uveďte prosím kterých) 

Multioborové informační zdroje mohli využívat studenti a výzkumní a vědečtí pracovníci z 60 členů 

konsorcií. Mezi institucemi se tak objevilo 21vysokých škol, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy a 

krajské knihovny a další odborné knihovny.  Rozšíření přístupu pomohla i integrace do již existujících 

rozhraní a portálových vyhledávačů (JIB, EZB a zapojení do oborových bran).  

c)   Efektivita a míra využití informačních zdrojů a služeb zpřístupňovaných v rámci projektu a dalších 

výsledků a výstupů projektu    

Míra využití informačních zdrojů, jak ukazují statistiky, je vysoká a má výrazně stoupající tendenci. 

Efektivitu využití kladně ovlivnila propagace mezi uživateli i velmi dobrá komunikace mezi 

spolupracujícími institucemi. 

d)   Socioekonomické dopady projektu  

 

Uživatelé z oblasti vědy a výzkumu měli díky realizaci projektu přístup k významným informačním 

zdrojům. Projekt přispěl k dostupnosti informací potřebných pro vědeckou práci, a tak i ke zvýšení její 

produktivity a kvality publikační činnosti. Konsorcionální řešení výrazně snížilo náklady na získání 

přístupu k informačním zdrojům pro jednotlivé členy konsorcia, ale i k rozšíření dostupných zdrojů. 

e)   Celkový přínos projektu pro uživatele v celostátním kontextu 

Projekt umožnil 60 členům konsorcia po celé ČR přístup k jedné z nejvýznamnějších databází. Díky 

integraci EIZ do již existujících rozhraní a portálových vyhledávačů se ještě více rozšířily a zkvalitnily 

poskytované služby. Můžeme předpokládat, že to pozitivně ovlivnilo kvalitu vědeckých výstupů i 

publikační činnosti nejen členů konsorcia. 

4.   

 

Přiměřenost výdajů a způsobilost nákladů: 

a)   Dodržení účelovosti vynaložených nákladů projektu dle smlouvy a způsobilost nákladů 

 

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s projektem. 

b)   Zhodnocení přiměřenosti výdajů na aktivity podpořené v rámci projektu 

Výdaje na veškeré aktivity byly přiměřené a ceny odpovídají běžným cenám na trhu. 

c)   Účelnost a efektivita využití finančních prostředků projektu 

Předložené výsledky jednoznačně dokazují, že finanční prostředky byly využity efektivně a účelně. 

5.   

 

Zhodnocení kvality předložené závěrečné zprávy projektu: 

 (kvantitativní vyjádření - příslušnou známku zvolte přeškrtnutím ostatních nebo jejich vymazáním) 

A zpráva byla předložena kompletní, je kvalitně zpracována a poskytuje informace o projektu 
ve zcela vyčerpávajícím rozsahu 

  

  

  
 Komentář (k hodnocení známkou C nebo D musí být vždy vypracován komentář):  

 

6.   

 

Další doplňující poznámky, komentář nebo výhrady oponenta k projektu nebo jeho výsledkům. 

(vložte text) 
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