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Čl.l

Úvodní ustanovení
1) Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací na Slezské univerzitě v Opavě (dále jen
"pravidla") stanovují podle § 47b zákona č. 111 / 1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen "zákon") způsob zveřejňování závěrečných prací na Slezské univerzitě v Opavě (dále jen
"univerzita").
2) Univerzita:
a) zvereJnuje prostřednictvím databáze kvalifikačních prací nevýdělečně bakalářské,
diplomové, disertační a rigorózní práce (dále jen "závěrečná práce"), u kterých proběhla
obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajob, a to buď
ve hmotné podobě, nebo prostřednictvím technických zařízení,
b) zvereJnUJe závěrečné práce nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby
k nahlížení veřejnosti, a to buď ve hmotné podobě, nebo prostřednictvím technických
zařízení.

3)

Závěrečná

práce musí být zveřejněna v podobě, ve které byla obhajována.

Čl. 2
Způsoby zveřejnění

1)

Závěrečné

práce podle čl. 1 odst. 2 písm. a) (dále jen "práce po obhajobě"), včetně posudků
a záznamu o průběhu a výsledku obhajob, se zveřejňují v elektronické verzi na
počítačích v Univerzitní knihovně univerzity.

oponentů

2) Univerzitní knihovna univerzity
rozmnoženiny prací po obhajobě.

může

též

2

prezenčně

půjčovat

tištěné

originály nebo
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3)

Slezské univerzity v Opavě

univerzity, kde se konala obhajoba, může zveřejňovat práce po obhajobě i jiným
(zejména na svých webových stránkách, v zavedených veřejných akademických
depozitářích). Zveřejnění podle předchozí věty musí být v souladu se zákonem č.l2 112000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Pracoviště

způsobem

4)

práce podle čl. 1 odst. 2 písm. b) (dále jen "práce před obhajobou") se zveřejňují
vyložením práce v tištěné nebo elektronické podobě v místě pracoviště univerzity, kde se má
konat obhajoba, nebo v Univerzitní knihovně univerzity. Z vyložené práce si každý může na
své náklady pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.

Závěrečné

5) Nahlížení a pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin podle odstavce 4 je možné v určených
úředních hodinách a za přítomnosti pověřeného zaměstnance.

Čl.3

Povinnosti studenta- autora závěrečné práce
1)

práci je student - autor závěrečné práce pro účely zveřejnění podle těchto
pravidel povinen odevzdat v elektronické podobě do infonnačního systému studijní agendy IS
STAG a v tištěné podobě na příslušné pracoviště součásti , kde bude probíhat obhajoba, ve
lhůtě stanovené studijními předpisy.

Závěrečnou

2) Odevzdáním

závěrečné

práce souhlasí autor s jejím zveřejněním v souladu s

těmito

pravidly.

Čl. 4

Odložení zveřejnění
1)

práce nebo její části podle § 47b odst. 1 a 2 zákona,
a to po dobu trvání překážky pro zveřejnění' >, nejdéle však na dobu 3 let.

Zveřejnění závěrečné

může

být odloženo,

2) Žádost o odložení zveřejnění podává autor písemnou fonnou nejpozději v tennínu daném pro
odevzdání závěrečné práce podle hannonogramu akademického roku, s následujícími
náležitostmi:
a) zdůvodněním překážek pro zveřejnění,
b) vyjádřením vedoucího práce nebo školitele,
c) vyjádřením děkana příslušné fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu,
d) jedním výtiskem závěrečné práce,
rektorovi prostřednictvím pověřeného
a sociální záležitosti (dále jen "OSSZ").

zaměstnance

rektorátního

oddělení

pro studijní

3) Rektor o žádosti o odložení zveřejnění rozhodne bez zbytečného odkladu, jeho rozhodnutí je
konečné. V případě schválení žádosti o odložení zveřejnění zajistí OSSZ odeslání jednoho
I) Napřiklad zákon é. 121 I 2000 Sb., o právu autorském, oprávech souvis~'ícich s právem au/ors9m a o změně něktetých zákomi
(autors9 zákon), Ve ~IČIIÍ pozdijfích p fedpisti,
zákon é. 412I 2005 b., o ochrallě utqjOVai!ÝCh informací a o beiJ>ečiiOS!IIÍ if>tisobilosti, ve ~/ČilÍ pozdijších předpisri,
§ 504, 2976 a 2985 občanského zákoníku.

s

3
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výtisku závěrečné práce po obhajobě k uchování Ministerstvu
a tělovýchovy. V opačném případě se výtisk vrací žadateli.
4) Informace o odložení

zveřejnění

školství,

bude po dobu tohoto odložení zveřejněna podle

čl.

mládeže

2 odst. 1.

Čl. 5
Společná

ustanovení

Ustanovení těchto pravidel se vztahují na závěrečné práce odevzdané po datu, kdy tato pravidla
nabyla platnosti; na závěrečné práce odevzdané před tímto datem se vztahují přiměřeně.

Čl. 6
Závěrečná

ustanovení

I) Zrušují se Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací Slezské univerzity v Opavě,
registrovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. ledna 2015 pod
čj. MSMT-824/2015, ve znění pozdějších změn.
2) Tato pravidla byla schválena podle § 9 odst. I písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem
univerzity dne 25. července 20 I 7.
3) Tato pravidla nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
4) Tato pravidla nabývají

účinnosti

dnem platnosti.

doc.lng. Pavel Tuleja, Ph.D., v. r.
rektor
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