
 

 

 

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
číslo: R 452 datum: 4. prosince 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opatření rektora 
ke zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních a habilitačních prací 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tímto opatřením se provádí ustanovení § 47b a § 75 odst. 4 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“). 

2. Toto opatření stanovuje podrobnosti ke zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních 
a rigorózních prací (dále jen „kvalifikační práce“) obhajovaných na Jihočeské univerzitě v Českých 
Budějovicích (dále jen „JU“), podle čl. 42 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu JU (dále jen „SZŘ JU“), 
a pravidla pro zveřejňování habilitačních prací obhajovaných na JU, v souladu s § 75 odst. 4 zákona. 

3. Tímto opatřením není dotčeno právo děkana fakulty stanovit vnitřní normou fakulty konkrétní 
způsob, termíny nebo další podrobnosti týkající se odevzdávání a zveřejňování kvalifikačních prací 
obhajovaných na fakultě, v souladu s § 47b zákona, čl. 27 odst. 10 SZŘ JU a tímto opatřením. 

Článek 2 
Obecná ustanovení ke zveřejňování kvalifikačních prací 

1. Student, který kvalifikační práci vypracoval, (dále jen „student“) před odevzdáním kvalifikační 
práce k obhajobě zajistí, aby titulní list kvalifikační práce jednoznačně identifikoval, zda se jedná 
o práci bakalářskou, diplomovou, disertační, nebo rigorózní. 

2. Na stránce, která obvykle následuje za titulním listem, student uvede toto prohlášení: „Prohlašuji, 
že jsem autorem této kvalifikační práce a že jsem ji vypracoval(a) pouze s použitím pramenů 
a literatury uvedených v seznamu použitých zdrojů.“ Pokud je kvalifikační práce vypracována 
v jiném jazyce než v češtině, uvede student odpovídající formulaci prohlášení v příslušném jazyce. 
K uvedenému prohlášení student připojí datum, své jméno a příjmení. Ve všech tištěných kopiích 
kvalifikační práce, které student předkládá k obhajobě, ke jménu a příjmení připojí rovněž 
vlastnoruční podpis. 

3. Odevzdáním kvalifikační práce student souhlasí se zveřejněním své práce v databázi kvalifikačních 
prací podle § 47b odst. 1 zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. Funkci databáze kvalifikačních 
prací na JU plní Informační systém studijní agendy (dále jen „IS STAG“). 



 

 

 

4. Kvalifikační práce odevzdaná k obhajobě musí být zveřejněna v IS STAG nejméně pět pracovních 
dnů před konáním obhajoby tak, aby před obhajobou kvalifikační práce byla provedena kontrola 
textu pomocí systému na odhalování úmyslného neoprávněného užití díla jiné osoby hrubě po-
rušujícího právní předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví a výsledky této kontroly mohly 
být zohledněny v průběhu obhajoby. Kvalifikační práce může být v IS STAG zveřejněna nejdříve 
poté, co byl studentovi udělen poslední zápočet vztahující se k řešení práce, nebo poté, co vedoucí 
kvalifikační práce jiným způsobem potvrdil, že s odevzdáním kvalifikační práce k obhajobě souhlasí. 

5. Vložení elektronické verze kvalifikační práce v příslušném formátu do databáze IS STAG podle 
článku 6 provádí v rámci odevzdání kvalifikační práce k obhajobě student. Pokud je z technických 
důvodů (např. překročení maximálního povoleného limitu velikosti souboru, formát souboru apod.) 
uložení kvalifikační práce nebo její části do databáze IS STAG problematické, je student povinen 
řešit toto s pracovištěm, na kterém kvalifikační práci odevzdává. 

6. Pokud jsou součástí kvalifikační práce materiály elektronicky nezveřejnitelné (např. umělecké arte-
fakty), bude součástí zveřejněné kvalifikační práce informace o místu jejich uložení. Pokud je možné 
zveřejnit elektronické podoby nebo elektronická vyobrazení těchto materiálů, budou zveřejněny 
spolu s kvalifikační prací. 

7. Prostřednictvím IS STAG se bez zbytečného odkladu zveřejňují rovněž posudky oponentů a zá-
znam o průběhu a výsledku obhajoby; stejným způsobem se zveřejňuje také posudek vedoucího 
kvalifikační práce, pokud byl vypracován. 

8. Podle ustanovení § 47b zákona se v IS STAG zveřejňují i kvalifikační práce, které nebyly obhájeny. 

Článek 3 
Zveřejňování publikovaných kvalifikačních prací 

1. Disertační práce, které již byly zveřejněny jiným způsobem, se v IS STAG nezveřejňují. Pracoviště, 
na kterém proběhla obhajoba již zveřejněné disertační práce, v IS STAG uvede, jakým způsobem 
byla disertační práce zveřejněna. 

2. Pokud kvalifikační práce obsahuje již zveřejněné publikace nebo rukopisy již odevzdané nebo 
přijaté ke zveřejnění, přičemž tyto jsou nebo budou předmětem právní ochrany autorského díla 
(copyrightu) vydavatele, budou jako součást kvalifikační práce zveřejněny jen bibliografické údaje 
a souhrn (abstrakt) těchto publikací či rukopisů uvedené obvyklým způsobem. Abstrakt bude 
uveden v anglickém jazyce, případně také v jazyce dané publikace, pokud text není publikován 
v angličtině. V případě, že publikace je dílem více spoluautorů, uvede student svůj podíl na 
publikaci v % a ke kvalifikační práci musí být připojeno prohlášení spoluautorů o rozsahu podílu 
studenta. U zatím nepublikovaných rukopisů student současně uvede, v jakém stupni procesu 
vedoucího k publikaci se rukopis nachází ke dni odevzdání kvalifikační práce. 

3. Postupem podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2 není dotčena povinnost pracoviště, na kterém 
se obhajoba kvalifikační práce koná, v souladu s ustanovením § 47b odst. 2 zákona zveřejnit 
kvalifikační práci odevzdanou k obhajobě k nahlížení veřejnosti nejméně pět pracovních dnů před 
konáním obhajoby, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo v podobě výtisku, který 
bude k dispozici v místě pracoviště, kde se má obhajoba kvalifikační práce konat. Každý si může 
ze zveřejněné kvalifikační práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. 

4. Pokud existuje záměr kvalifikační práci nebo její část publikovat, byť rukopis zatím nebyl k publikaci 
odevzdán, zveřejnění kvalifikační práce nebo její části může být se souhlasem děkana fakulty, na 
které byla kvalifikační práce obhajována, odloženo postupem podle čl. 4 odst. 1. Za uplatnění 
postupu podle čl. 4 odst. 1 odpovídá děkan fakulty, na které byla kvalifikační práce obhajována. 



 

 

 

Článek 4 
Ochrana utajovaných skutečností 

1. Zveřejnění kvalifikační práce nebo její části může být podle ustanovení § 47b odst. 4 zákona 
odloženo. Informace o odložení zveřejnění musí být spolu s odůvodněním zveřejněna v databázi 
kvalifikačních prací v IS STAG. Pomine-li překážka pro zveřejnění kvalifikační práce nebo nejpozději 
po uplynutí doby, po kterou zákon umožňuje odložit zveřejnění kvalifikační práce, zajistí fakulta, 
na které proběhla obhajoba kvalifikační práce, dodatečné zveřejnění kvalifikační práce v IS STAG. 

2. Pokud kvalifikační práce obsahuje skutečnosti utajované na základě platných právních předpisů1 
nebo na základě ujednání v rámci smluvní spolupráce s partnery JU a současně není možný postup 
podle ustanovení odstavce 1, student vyhotoví verzi kvalifikační práce určenou ke zveřejnění 
v IS STAG s vypuštěním příslušných pasáží a jejich nahrazením tímto konstatováním: „Následující 
pasáž o rozsahu ... obsahuje utajované skutečnosti a je obsažena pouze v plné verzi práce, která je 
uložena na ... fakultě JU.“ Nedílnou součástí upravené verze kvalifikační práce bude rovněž odůvod-
nění s odkazem na příslušný právní předpis nebo smlouvu. Plná elektronická verze kvalifikační práce 
bude archivována jako neveřejná příloha této práce v IS STAG. V případě, že pominou důvody zveřej-
nění upravené verze kvalifikační práce v IS STAG, zajistí příslušné pracoviště, aby byla upravená verze 
kvalifikační práce v IS STAG nahrazena plnou verzí kvalifikační práce. 

3. Vypracování kvalifikační práce obsahující utajované skutečnosti je možné na základě souhlasu 
děkana fakulty, na které má být kvalifikační práce obhajována. Není-li tento souhlas udělen, je 
student povinen při vypracování kvalifikační práce postupovat tak, aby text kvalifikační práce 
předložené k obhajobě utajované skutečnosti neobsahoval. 

4. Pokud se teprve v průběhu vypracování kvalifikační práce ukáže, že kvalifikační práce obsahuje 
informace podléhající ochraně utajovaných skutečností, přičemž nebyl dán souhlas k vypracování 
kvalifikační práce obsahující utajované skutečnosti podle odstavce 3, může děkan na návrh vedou-
cího pracoviště, na kterém má být kvalifikační práce obhajována, udělit dodatečný souhlas k předlo-
žení této kvalifikační práce k obhajobě. Není-li tento souhlas udělen, je student povinen před 
odevzdáním kvalifikační práce k obhajobě kvalifikační práci přepracovat tak, aby text kvalifikační 
práce předložené k obhajobě utajované skutečnosti neobsahoval. 

5. Za uplatnění postupu podle odstavců 1 a 2 odpovídá děkan fakulty, na které byla kvalifikační práce 
obhajována. Uplatnění postupu podle odstavců 1 a 2 je možné pouze se souhlasem děkana fakulty 
vydaným podle odstavce 3 nebo odstavce 4. 

Článek 5 
Ochrana osobních údajů třetích osob 

1. Student je povinen kvalifikační práci vypracovat takovým způsobem, aby informacemi v ní obsaže-
nými neporušoval právo na ochranu osobních údajů třetích osob. Osobní údaje, sloužící jako podklad 
pro vypracování kvalifikační práce, by v kvalifikační práci měly být uvedeny takovým způsobem, aby 
na jejich základě nebylo možné identifikovat konkrétní fyzickou osobu. 

2. V případě, že by student povinnost uvedenou v odstavci 1 porušil, je možné ve výjimečných přípa-
dech postupovat analogicky s článkem 4. 

3. Pokud student závěrečnou práci vypracovává na základě dat získaných v rámci výzkumu nebo vý-
zkumného šetření, které sám realizuje, doporučuje se, aby si student od účastníků výzkumu vyžádal 
informovaný souhlas. Vzor informovaného souhlasu je uveden v příloze tohoto opatření. Vyplněné 
informované souhlasy student archivuje sám; informované souhlasy se nezveřejňují. 

                                                 
1 Například zákon č. 121/2000 Sb., zákon č. 412/2005 Sb., § 504, 2976 a 2985 občanského zákoníku. 



 

 

 

Článek 6 
Postup při vkládání kvalifikační práce do IS STAG 

1. Nevyplývá-li z povahy zveřejňovaných dat nutnost zvolit jiný postup, před vložením do IS STAG je 
zpravidla nutné provést konverzi a případně také sloučení podkladových souborů kvalifikační 
práce, včetně příslušných příloh, do jednoho souboru ve formátu PDF.2 Nevyplývá-li z povahy 
zveřejňovaných dat nutnost použít jiný formát, bude kvalifikační práce do IS STAG vložena ve 
formátu PDF. 

2. Kvalifikační práci vloží student do IS STAG prostřednictvím portálu IS STAG (http://portal.jcu.cz); 
příslušná volba pro vložení kvalifikační práce v elektronické podobě se nachází na záložce „Moje 
studium“ — v nabídce „Kvalifikační práce“ — volba „Doplnit údaje o kvalifikační práci (popř. 
odevzdat el. podobu práce)“. 

3. Při vkládání kvalifikační práce do IS STAG student zajistí, aby v příslušném poli formuláře v IS STAG 
byl správně vyplněn název, pod kterým kvalifikační práci odevzdává, přičemž tento název se může 
lišit od označení, pod kterým bylo zadáno téma kvalifikační práce. Pokud tak neučinil dříve, student 
při vkládání kvalifikační práce do IS STAG do formuláře náležitým způsobem doplní název 
kvalifikační práce spolu s dalšími požadovanými údaji (anotace, klíčová slova) a změny provedené 
ve formuláři uloží; student tímto bere na vědomí, že takto vyplněný název kvalifikační práce bude 
uveden na dodatku k diplomu. 

4. Vložení souboru kvalifikační práce do databáze IS STAG provede student prostřednictvím odkazu 
„Formulář pro odevzdání souborů s elektronickou podobou VŠKP“; stisknutím tlačítka „Vybrat 
soubor“ vyvolá dialogové okno pro vyhledání souboru a po výběru souboru stisknutím tlačítka 
„Uložit soubor“ příslušnou volbu potvrdí. 

5. Při postupu podle čl. 4 odst. 1 student ve formuláři pro vložení souboru do databáze IS STAG nastaví 
lhůtu pro odložení zveřejnění kvalifikační práce. 

6. Při postupu podle čl. 4 odst. 2 student do databáze IS STAG vloží kromě veřejné upravené verze textu 
kvalifikační práce také plnou verzi textu kvalifikační práce jako samostatný soubor; současně nastaví, 
že se jedná o soubor, který není přístupný veřejnosti. 

7. Student může soubor kvalifikační práce vložený do IS STAG smazat a nahradit jiným, rovněž může 
měnit i další údaje, a to do okamžiku, kdy příslušné pracoviště fakulty (katedra, studijní oddělení) 
provede kontrolu odevzdané kvalifikační práce a proces odevzdání kvalifikační práce ukončí 
zadáním data odevzdání kvalifikační práce do IS STAG. 

Článek 7 
Zveřejňování habilitačních prací 

1. JU zveřejňuje habilitační práce, u kterých proběhla obhajoba a které již nebyly zveřejněny jiným 
způsobem, ve veřejné části svých internetových stránek společně s dalšími údaji o habilitačním 
řízení zveřejňovanými podle § 75 zákona. Stejným způsobem jsou bez zbytečného odkladu zve-
řejňovány také posudky oponentů, návrh habilitační komise podle § 72 odst. 8 zákona a záznam 
o průběhu a výsledku obhajoby v rozsahu uváděném v zápisu z vědecké rady fakulty. 

                                                 
2 Za tímto účelem lze použít systémový tisk, např. Microsoft Print to PDF v Microsoft Office, nebo odpovídající 
software, např. PDF Creator, Adobe Acrobat apod. 

http://portal.jcu.cz/


 

 

 

2. Vložení elektronické verze habilitační práce ve formátu PDF nebo vložení odkazu na katalogový 
záznam již publikované habilitační práce do veřejné části internetových stránek JU zajišťuje Útvar 
pro vědeckou a výzkumnou činnost rektorátu JU na základě podkladů dodaných fakultou, na které 
probíhá habilitační řízení. 

3. Odevzdáním habilitační práce autor souhlasí se zveřejněním své práce v souladu s odstavcem 1, 
bez ohledu na výsledek obhajoby. 

4. Habilitační práce odevzdané k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním 
obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti, a to v místě pracoviště, kde se má konat obhajoba 
habilitační práce, případně také v elektronické podobě podle odstavce 1 nebo jiným způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Každý si může ze zveřejněné habilitační práce pořizovat na své 
náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. 

5. Pokud jsou součástí habilitační práce materiály elektronicky nezveřejnitelné (např. umělecké arte-
fakty), bude součástí zveřejněné habilitační práce informace o místu jejich uložení. Pokud je možné 
zveřejnit elektronické podoby nebo elektronická vyobrazení těchto materiálů, budou zveřejněny 
spolu s habilitační prací. 

6. Pokud byla habilitační práce odevzdána nebo přijata ke zveřejnění, přičemž uvažovaná publikace 
je nebo bude předmětem právní ochrany autorského díla (copyrightu) vydavatele, bude ve 
veřejné části internetových stránek JU namísto plného textu habilitační práce zveřejněn rozšířený 
abstrakt habilitační práce, resp. komentář k práci (dále jen „anotace habilitační práce“). K anotaci 
habilitační práce bude připojena informace o vydavateli uvažované publikace a v jakém stupni 
procesu vedoucího k publikaci se rukopis nachází ke dni odevzdání, případně ke dni obhajoby 
habilitační práce. Tímto není dotčena povinnost zveřejnit habilitační práci podle odstavce 4. 

7. Pokud má habilitační práce podle § 72 odst. 3 písm. b) zákona formu souboru uveřejněných prací 
doplněného komentářem, přičemž tyto práce jsou předmětem právní ochrany autorského díla 
(copyrightu) vydavatele, budou jako součást habilitační práce, spolu s komentářem a dalšími 
náležitostmi habilitační práce, zveřejněny jen bibliografické údaje a odkazy na katalogové záznamy 
příslušných publikací. 

8. Zveřejnění habilitační práce nebo její části může být podle ustanovení § 47b odst. 4 zákona odlo-
ženo. Informace o odložení zveřejnění musí být spolu s odůvodněním zveřejněna ve veřejné části 
internetových stránek JU. 

Článek 8 
Přechodná, závěrečná a zrušovací ustanovení 

1. Povinnost zveřejnění kvalifikačních prací, posudků oponentů a záznamů o průběhu a výsledku 
obhajoby vyplývá z ustanovení zákona č. 552/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony, a to s účinností od 1. 1. 2006. 

2. Povinnost zveřejnění habilitačních prací vyplývá z ustanovení zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění 
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a to s účinností od 1. 9. 2016. 

3. Kvalifikační práce uložené v Akademické knihovně JU (dále jen „AK JU“), které byly obhájeny před 
1. 1. 2006, zůstanou uloženy ve fondu AK JU a nebudou skartovány. 



 

 

 

4. Kvalifikační práce uložené v AK JU, které byly obhájeny dne 1. 1. 2006 nebo později a jejichž plný 
text je zveřejněn v IS STAG, budou skartovány, včetně elektronických verzí kvalifikačních prací 
zálohovaných na CD, v termínech dle provozních možností AK JU. Před skartací budou tyto 
kvalifikační práce nabídnuty Státnímu oblastnímu archivu v Třeboni. 

5. Fakulty do databáze IS STAG ke kvalifikačním pracím zveřejněným ve zkrácené nebo upravené 
podobě podle Opatření rektora č. R 156 vloží také plnou verzi textu kvalifikační práce jako 
samostatný soubor; současně nastaví, že se jedná o soubor, který není přístupný veřejnosti. Po 
splnění této podmínky mohou být elektronické nosiče archivované na fakultě podle Opatření 
rektora č. R 156 odst. 4 skartovány. 

6. Případné skartační lhůty stanovené Spisovým řádem JU pro skartaci kvalifikačních prací se na 
kvalifikační práce uložené v databázi IS STAG nepoužijí. JU bude udržovat databázi zveřejněných 
kvalifikačních prací bez časového omezení. 

7. Zveřejnění kvalifikačních prací, které bylo provedeno v souladu s Opatřením rektora č. R 156 ze 
dne 8. června 2010, zůstává tímto opatřením nedotčeno. U kvalifikačních prací odevzdávaných 
k obhajobě v akademickém roce 2020/2021 se připouští, aby formulace prohlášení podle čl. 2 
odst. 2 odpovídala znění podle odst. P2 přílohy Opatření rektora č. R 156. 

8. Zrušuje se Opatření rektora č. R 156 ze dne 8. června 2010. 

9. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění ve sbírce rozhodnutí a opatření 
rektora ve veřejné části internetových stránek JU. 

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., v. r. 
rektor 

Příloha: Vzor informovaného souhlasu 

Zpracoval: prorektor pro studium 
Rozdělovník:  prorektoři JU, kvestor, děkani fakult JU, ředitel Akademické knihovny JU  



 

 

 

Příloha: Vzor informovaného souhlasu 

Opatření rektora JU č. R 452 
ke zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních a habilitačních prací 

Informovaný souhlas 

Vážená paní, vážený pane, 

obracím se na Vás s prosbou o spolupráci. V současné době vypracovávám závěrečnou práci, v rámci 
které provádím výzkum … (popište předmět a cíle výzkumu a výzkumné metody takovým způsobem, 
aby to bylo srozumitelné i pro laika, včetně předpokládaného průběhu a časové náročnosti pro 
účastníky výzkumu). Z účasti na výzkumu pro Vás vyplývají tyto skutečnosti … (uveďte, srozumitelně 
i pro laika, výčet relevantních dopadů výzkumu na jeho účastníky a poučení o případných výhodách 
a rizicích, které z výzkumu mohou vyplývat). 

Prohlášení 

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném výzkumu. Student/ka mne informoval/a o podstatě 
výzkumu a seznámil/a mne s postupy, které budou při výzkumu používány, stejně jako se skuteč-
nostmi, které pro mne z účasti na výzkumu vyplývají, včetně případných výhod a rizik. 

Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou anonymně zpracovány a použity pro účely vypraco-
vání závěrečné práce studenta/ky. 

Měl/a jsem možnost vše řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase zvážit. Měl/a jsem možnost 
se zeptat na vše pro mne podstatné a potřebné. Na tyto dotazy jsem dostal/a jasnou a srozumitelnou 
odpověď. 

Prohlašuji, že beru na vědomí informace obsažené v tomto informovaném souhlasu a souhlasím se 
zpracováním svých údajů v rozsahu, způsobem a za účelem uvedeným v tomto informovaném sou-
hlasu. 

Jméno a příjmení účastníka výzkumu: 

Datum: 

Podpis účastníka výzkumu: 
 


