Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu
v rámci rozvojových programů MŠMT na rok 2006

Fakulta/Ústav:
Název projektu:

Univerzita Pardubice/rektorát - IC
Rozvoj celouniverzitních informačních a komunikačních
technologií
Číslo přidělené projektu v r. 2006: 333
Zařazen v programu:
4
Zařazen v podprogramu:
a
Řešitel:
Klápšťová Olga, Ing.
Přidělené prostředky celkem:
7 982 tis. Kč
Z toho pro FChT vyčleněny běžné finanční prostředky na nákup software ve výši 150 tis. Kč.

1. Naplnění deklarovaných cílů
Cílem projektu bylo zvýšení kvality studijních programů a oborů vyučovaných na FChT implementací
výukového software nepostradatelného pro další rozvoj některých vědních disciplín, studijních programů
a předmětů. Učitelé, ale zejména posluchači, tak díky realizaci projektu mají příležitost pracovat
s produkty, které představují evropské, příp. světové standardy v dané oblasti dostupné na českém trhu a
využívat je při řešení praktických problémů. Posluchači i učitelé mají přístup k výpočetní technice
s těmito SW produkty i v době mimo výuku.

2. Zhodnocení postupu řešení
Pro potřeby studijních programů Chemie a technická chemie (bakalářský, magisterský), Speciální
chemicko-biologické obory (magisterský) a Chemie a technologie potravin (magisterský) byly
zakoupeny multilicence programů, které jsou ve výuce intenzívně využívány a současně slouží i pro
vědecké účely. Jedná se zejména o statistický software Statistica od firmy StatSoft využívaný při
výuce různých předmětů a oborů všech výše uvedených studijních programů. Pro chemickoinženýrské předměty jsou velmi přínosné programy MATLAB a FEMLAB, pro zpracování dat a
prezentaci výsledků je široce využíván program ORIGIN. Zakoupené produkty byly okamžitě
implementovány do výuky, využití nalezly zejména v předmětech uvedených v následující tabulce.
Legálnost zakoupených a instalovaných programů je doložitelná licenčními ujednáními, které byly
součástí dodávky software.

Software

Studijní program
Chemie a technická
chemie

STATISTICA

MATLAB,
FEMLAB

ORIGIN

Chemie a technologie
potravin
Chemie a technická
chemie
Chemie a technická
chemie

Předmět
Chemometrie
Výpočetní technika v životním prostředí
Management jakosti
Ekonomická statistika
Základy statistického zpracování
jednorozměrných dat
Matlab
Numerická řešení transportních dějů
Chemometrie
Výpočetní technika v životním prostředí
Management jakosti
Základy statistického zpracování
jednorozměrných dat
Ekonomická statistika

3. Kontrolovatelné výstupy projektu
Využívání výukového SW je součástí sylabů jednotlivých předmětů, pro které je určen, jeho znalost je
vyžadována a kontrolována formou testů, zkoušek, semestrálních a ročníkových prací. O jeho
používání svědčí i záznamy a protokoly, které jsou součástí seminárních a diplomových pracích
posluchačů.

4. Přehled čerpání finančních prostředků
4.1 Tabulka: Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
Číslo a název projektu

333
Rozvoj celouniverzitních informačních a
komunikačních technologií

Program

4a

Řešitel (jméno a příjmení, titul,
pracoviště)

Olga Klápšťová, Ing.
Univerzita Pardubice, rektorát IC

Kapitálové
finanční
prostředky

Z toho

Dlouhodobý nehmotný majetek
(SW, licence)
Samostatné věci movité (stroje,
zařízení)

Celkem kapitálové finanční prostředky

Běžné
finanční
prostředky
Mzdy

Z toho

Přidělená
dotace na
Čerpání
řešení
dotace
projektu
(ukazatel I)
0
0
0

0

0

0

Přidělená
dotace na
Čerpání
řešení
dotace
projektu
(ukazatel I)
0
0

Pohyblivé složky mzdy

0

0

Odměny dle dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr

0

0

Odvody na sociální a zdravotní
pojištění

0

0

150

150

Materiální náklady

0

0

Služby a náklady nevýrobní
povahy

0

0

Cestovní náhrady

0

0

Stipendia

0

0

150

150

Drobný majetek

Celkem běžné finanční prostředky

4.2 Komentář k čerpání finančních prostředků
Přidělená dotace byla čerpána v plánované výši a struktuře, veškerý software byl zakoupen jako
drobný hmotný majetek.

Vyjádření děkana fakulty:
Podpora akreditovaných studijních programů implementací pokročilých softwarových produktů je
v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí
činnosti Univerzity Pardubice a Fakulty chemicko-technologické do roku 2010 a s jeho aktualizací pro
rok 2006.

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
děkan FChT

