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Směrnice rektora 
č. 61/2004

o jednotné formální úpravě vysokoškolských kvalifikačních prací,
jejich uložení a zpřístupnění

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Účelem této směrnice je zajistit jednotnou formální úpravu vysokoškolských
kvalifikačních prací vypracovaných a obhájených na Ostravské univerzitě v Ostravě a dále
jejich uchování a zpřístupňování.

2. Vysokoškolskou kvalifikační prací (dále jen „práce“) se rozumí bakalářské, diplomové,
rigorózní, disertační a habilitační práce. 

Článek 2
Formální úprava závěrečných prací

1. Formální úprava práce v tištěné i elektronické podobě je specifikována v Prováděcím
předpisu k této směrnici, případně v interních směrnicích jednotlivých fakult. 

2. Součástí práce v tištěné i elektronické formě je prohlášení autora – viz příloha č. 1/4. 
3. Povinnou přílohou práce v tištěné formě je licenční smlouva a vytištěný Výpis z  databáze

VŠ kvalifikačních  prací.
4. Povinnou přílohou práce v elektronické formě je licenční smlouva, vytištěný Výpis

z databáze VŠ kvalifikačních prací  a vytištěný Formulář pro zpřístupnění práce
v elektronické formě, ve kterém autor mimo jiné vymezí povolený rozsah zpřístupnění
práce.

5. Práce předkládaná v elektronické formě se může skládat z několika souborů.
6. Licenční smlouva, která se uzavírá mezi Ostravskou univerzitou v Ostravě (dále jen OU),

zastoupenou rektorem jako nabyvatelem licence a autorem díla, který může delegovat
pravomoc na děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu (dále jen děkan
fakulty), se uzavírá po úspěšné obhajobě příslušné práce. V případě nesouhlasu autora díla
s poskytnutím licence, je tato skutečnost autorem písemně vyjádřena v příslušném oddíle
Licenční smlouvy. Licenční smlouva se vyhotovuje trojmo, kdy jeden stejnopis podepsané
licenční smlouvy zůstává autorovi, jeden stejnopis zůstává na příslušné fakultě a jeden
stejnopis je přiložen k práci, která se odevzdává do Univerzitní knihovny OU. 



Článek 3
Získávání, uložení a zpřístupnění závěrečných prací

1. Shromažďováním, uchováváním, zpracováním a zpřístupňováním prací je pověřena
Univerzitní knihovna.

2. Katedry předají do knihovny obhájené práce s příslušnými náležitostmi do 14 dnů po
obhajobě.

3. Všechny práce v tištěné formě jsou uloženy a zpřístupněny pouze prezenčně v oborových
studovnách. Po 2 letech jsou přemístěny do skladu UK (resp. archivu OU) a dále je s nimi
nakládáno v souladu s platným skartačním řádem. Práce, k jejichž zveřejnění nedal autor
souhlas, jsou uloženy v archivu knihovny a k dispozici je záznam v databázi.

4. Práce v elektronické formě (čl. 2, odst. 4) jsou zpřístupněny v databázi závěrečných prací
v souladu s dispozicemi autora. V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění, o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon) bude přístup k plným textům umožněn pouze uživatelům v rámci
OU.

5. Doktorské disertační a habilitační práce budou do UK OU odevzdávány ve dvou
exemplářích včetně všech náležitostí. Jeden exemplář bude evidován a zpřístupňován
v UK OU, druhý knihovna odešle do Státní technické knihovny v Praze, Mariánské nám.
5, 110 01 Praha 1, kde budou zařazeny do databáze celoevropského systému SIGLE. 

Článek 4
Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.
2. Směrnice bude závazná pro obhájené závěrečné práce ode dne její účinnosti.
3. V souladu s výše uvedeným autorským zákonem kontrolou plnění této směrnice pověřuji

prorektora pro vědu, uměleckou činnost a zahraniční vztahy.

Touto směrnicí se zrušuje Směrnice rektora č. 48/2003.

Zpracovala: Mgr. Jarmila Krkošková

Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc. v.r.
rektor 

Rozdělovník: všem pracovištím OU, www.osu.cz
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