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SMĚRNICE č. 3/2017
Zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Tato směrnice stanoví způsob zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací na
Mendelově univerzitě v Brně v souladu s § 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 o vysokých školách).

2.

Za vysokoškolskou závěrečnou práci podléhající zveřejnění jsou považovány bakalářské,
diplomové a disertační práce, zpracované v rámci akreditovaných studijních programů
uskutečňovaných Mendelovou univerzitou v Brně nebo jednotlivými jejími součástmi. Za
vysokoškolskou závěrečnou práci se nepovažují ročníkové či seminární práce nebo
závěrečné práce programů celoživotního vzdělávání.

3.

Formální náležitosti zadávání, úpravy a odevzdávání vysokoškolských závěrečných prací
upravují předpisy jednotlivých fakult a vysokoškolského ústavu.
Článek 2
Zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací

1.

Závěrečné práce odevzdané studentem k obhajobě jsou nejméně pět pracovních dnů před
konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v tištěné podobě na pracovišti, kde se
bude konat obhajoba, a v elektronické podobě v aplikaci Závěrečné práce v Univerzitním
informačním systému (dále jen UIS).

2.

Závěrečné práce, u kterých proběhla obhajoba, jsou v tištěné podobě zveřejňovány
v prostorách Informačního centra a Ústřední knihovny. Tištěnou podobou je výtisk práce
v pevných deskách spojený nerozebíratelnou vazbou.

3.

Databáze tištěných prací je vedena v knihovním katalogu včetně lokace, kde se práce
nachází a adresy elektronické podoby práce.

4.

Databáze elektronické podoby vysokoškolských závěrečných prací včetně posudků
a výsledků obhajoby je vedena prostřednictvím aplikace Závěrečné práce v UIS. Jedná se
o databázi veřejnou.

5.

Elektronická a listinná podoba téže práce musí být identické včetně přesného názvu a
jazyka vypracování. Student je povinen potvrdit prohlášení o shodě elektronické a listinné
podoby formou prohlášení v UIS.

6.

Odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle zákona o vysokých
školách bez ohledu na výsledek obhajoby.

Článek 3
Odložení zveřejnění vysokoškolské závěrečné práce
1. Zadání závěrečné práce a popisná metadata jsou vždy veřejná.
2. V odůvodněných případech, kdy by zveřejněním závěrečné práce došlo k porušení
předpisů o ochraně duševního vlastnictví, obchodního tajemství nebo smluvních závazků,
může být zveřejnění elektronické i tištěné verze závěrečné práce nebo jejich částí
odloženo, a to po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let.
Informace o odložení zveřejnění včetně zdůvodnění bude zveřejněna v aplikaci Závěrečné
práce v UIS a v knihovním katalogu. Zároveň se práce s odloženým zveřejněním odešle
bez zbytečného odkladu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT)
podle zákona o vysokých školách.
3. Návrh na odložení zveřejnění závěrečné práce podává autor práce písemně dopisem
děkanovi fakulty nebo řediteli vysokoškolského ústavu. V žádosti uvede název práce,
důvody, proč nemůže být práce zveřejněna, rozsah omezení (dobu, po kterou má být
odloženo zveřejnění práce, pokud je kratší než tři roky, části práce – text, kapitoly, přílohy)
a stanovisko vedoucího práce. Děkan fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu Návrh
na odložení zveřejnění závěrečné práce schválí nebo neschválí, a to do 30 dnů od podání
návrhu.
4. Návrh může být podán kdykoliv po vypsání tématu práce, nejpozději však 30 dní před
vložením elektronické podoby práce do UIS. V případě, že po tomto termínu vzniknou
závažné skutečnosti znemožňující zveřejnění, může autor práce podat Návrh na odložení
zveřejnění závěrečné práce bezodkladně po zjištění těchto okolností.
5. Schválený Návrh na odložení zveřejnění závěrečné práce zůstává součástí studijní agendy,
jeho kopii předávají studijní oddělení Ústřední knihovně MENDELU.
6. Všechny obhájené práce, včetně neveřejných, odevzdává studijní oddělení Ústřední
knihovně, neveřejné práce ve dvou výtiscích. Knihovna jeden výtisk práce podléhající
odložení ze zveřejnění bezodkladně odešle na MŠMT. V katalogu bude u takových prací
informace, že závěrečná práce podléhá odložení ze zveřejnění.
7. Knihovna dvakrát ročně provede kontrolu neveřejných prací. Práce, kterým vypršela doba
pro odložení zveřejnění, zařadí mezi veřejné a bude informovat Ústav informačních
technologií o nutnosti zveřejnit tyto práce v aplikaci Závěrečné práce v UIS.
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Článek 4
Souhlas autora se zveřejněním vysokoškolské závěrečné práce
1.

Autor uděluje souhlas se zveřejněním vysokoškolské závěrečné práce vložením Čestného
prohlášení (Příloha č. 1) a jeho podpisem.

2.

Práce bez podepsaného Čestného prohlášení není považována za řádně odevzdanou
závěrečnou práci, nesmí být hodnocena a obhajována.

3.

V případě, že byl u dané práce schválen Návrh na odložení zveřejnění závěrečné práce,
může autor uvést v Čestném prohlášení, že nesouhlasí se zveřejněním. Schválený Návrh
na odložení zveřejnění závěrečné práce je nadřazen souhlasu se zveřejněním v Čestném
prohlášení.

4.

Pokud nebude schválen Návrh na odložení zveřejnění závěrečné práce, je práce
považována za veřejnou.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

1.

Ruší se platnost Směrnice č. 5/2013 – Zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací,
čj. 11972/2013-980, ze dne 18. června 2013.

2.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 23. března 2017.

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor

Příloha č. 1 ke Směrnici č. 3/2017

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem práci: ………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
vypracoval/a samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu
použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí
o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací.
Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že
Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako
školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona.
Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem)
si vyžádám písemné stanovisko univerzity, že předmětná licenční smlouva není v rozporu
s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu
nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše.

V

dne

Podpis
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Declaration

I hereby declare that, this thesis entitled ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
was written and completed by me. I also declare that all the sources and information used
to complete the thesis are included in the list of references. I agree that the thesis could be
made public in accordance with Article 47b of Act No. 111/1998 Coll., Higher Education
Institutions and on Amendments and Supplements to Some Other Acts (the Higher
Education Act), and in accordance with the current Directive on publishing of the final thesis.
I am aware that my thesis is written in accordance to Act. 121/2000 Coll., on Copyright and
therefore Mendel University in Brno has the right to conclude licence agreements on the
utilization of the thesis as a school work in accordance with Article 60(1) of the Copyright
Act.
Before concluding a licence agreement on utilization of the work by another person, I will
request a written statement from the university that the licence agreement is not in
contradiction to legitimate interests of the university, and I will also pay a prospective fee to
cover the cost incurred in creating the work to the full amount of such costs.

In

Date

Signature

