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Opatření děkana č. 17/2009, 

o zveřejňování a dalším zpřístupňování závěrečných prací 
 

Zpracovala:  PhDr. Hana Skálová 
Odpovídá: proděkan pro studijní záležitosti, proděkan pro vědeckou činnost, garanti 

bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, vedoucí 
studijního oddělení, vedoucí oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky, 
vedoucí Ústavu vědeckých informací  

  
 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

 
1) Toto opatření upravuje podmínky zveřejňování, zpřístupňování a archivaci 

závěrečných prací v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), ostatními obecně závaznými 
právními předpisy, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „UK“) 
a vnitřními předpisy 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen  
„1. LF UK“).1) 

 
2) Závěrečnou prací se rozumí bakalářská, diplomová nebo disertační práce 

zpracovaná studentem v rámci studia v akreditovaných studijních programech na 
1. LF UK. 

 
3) Databází závěrečných prací ve smyslu ustanovení § 47b odst. 1 zákona o vysokých 

školách se pro potřeby tohoto opatření rozumí soubor bibliografických záznamů, 
zpřístupněných v elektronickém katalogu 1. LF UK, který vede Ústav vědeckých 
informací 1. LF UK (dále jen „ÚVI 1. LF UK“), jehož prostřednictvím se záznamy 
dostávají do souborného katalogu UK. Na základě této skutečnosti musí závěrečná 
práce uvádět povinná data - identifikační popis, abstrakt a klíčová slova (viz 
Příloha 1).  

 
Čl. II 

Zveřejňování a další zpřístupňování závěrečných prací 
1) Závěrečnou práci odevzdává student: 

a. bakalářskou a diplomovou práci ve 2 vyhotovení v listinné podobě a v 
elektronické podobě na 2 hmotných nosičích (CD-ROM/DVD), jmenovanému 
garantovi konkrétního studijního oboru (dále jen garant oboru), a to nejpozději 30 

                                                 
1 Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění  
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonů 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění 
Studijní a zkušební řád Univerzity Karlova v Praze ze dne 28.dubna 2006 
Studijní a zkušební řád 1. lékařské fakulty 
Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě  
Spisový a skartační řád 1.lékařské fakulty 
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dnů přede dnem obhajoby, pokud garant oboru nestanoví jinak, zejména vzhledem 
k době potřebné pro vyhotovení řádných oponentských posudků,  
 
b. disertační práci  ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě na 
4 hmotných nosičích (CD-ROM/DVD) včetně tezí (autoreferát podle Přílohy č. 3 a 
č. 4) v českém i anglickém jazyce děkanátu 1. LF UK – oborové radě 
prostřednictvím oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky a to nejpozději 
90 dnů přede dnem obhajoby, pokud garant oboru nestanoví jinak, zejména 
vzhledem k době potřebné pro vyhotovení řádných oponentských posudků2. 
 

2) Alespoň jedno listinné vyhotovení závěrečné práce musí být odevzdáno svázané 
v tzv. celoplátěné vazbě (dále jen „svázané vyhotovení“). V případě disertačních 
prací musí být listinné vyhotovení vždy odevzdáno v podobě svázaného 
vyhotovení. Další listinné výtisky závěrečné práce mohou být odevzdány ve vazbě, 
která zajistí znemožnění nežádoucí manipulace s jednotlivými listy závěrečné 
práce (např. kroužková vazba), pokud garant oboru nestanoví jinak. 
 
Elektronická podoba závěrečné práce by měla být na CD-ROM/DVD ukládána 
v doporučeném formátu, kterým je formát DOC a PDF. Bližší specifikace formátu 
PDF je veřejně dostupná na adrese http://digitool.cuni.cz/DIGITOOL-61.html. 
 

3) Závěrečná práce, která bude obsahovat všechny údaje uvedené v Příloze č.1 
(disertační práce musí obsahovat přílohu  tezi – autoreferát podle Přílohy č. 3 a 
Přílohy č. 4) tohoto opatření, odevzdaná studentem k obhajobě, bude nejméně pět 
pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněna k nahlížení veřejnosti v tištěné 
podobě na pracovišti, kde se bude obhajoba konat, pokud nebude na úřední desce 
uvedeno jinak nebo garant oboru nestanoví jinak. 

 
4) Všechna vyhotovení neobhájené závěrečné práce jsou vrácena studentovi 

prostřednictvím garanta oboru nebo oddělení pro vědeckou činnosti a zahraniční 
styky v případě disertačních prací. 

 
5) Obhájené závěrečné práce jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem  autorským a o změně některých 
zákonů, v platném znění (dále jen autorský zákon), a jako tzv. školní díla mohou 
být ze strany UK užita, nikoli ale za účelem přímého nebo nepřímého 
hospodářského nebo obchodního prospěchu, nýbrž k výuce nebo k vlastní vnitřní 
potřebě UK 3. Pokud závěrečná práce není předmětem obchodního nebo jiného 
zákonem uznávaného tajemství, lze tak závěrečnou práci v listinné podobě 
vypůjčit výhradně k prezenčnímu studiu. 
 
Plné znění digitální podoby obhájené závěrečné práce (ve formátu PDF) bude při 
výslovném souhlasu autora zpřístupněno v rámci Digitálního repozitáře UK 
(http://repozitar.cuni.cz) ve sbírce „Elektronické vysokoškolské kvalifikační 
práce“. Tento repozitář je dostupný pouze v rámci intranetu UK, je tedy určen 
výhradně pro studenty a zaměstnance UK. 
 

                                                 
2 § 18 – Organizační řád doktorského studia biomedicíny 
3 V souladu s ustanovením § 35 odst. 3 autorského zákona 
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6) Obhájené závěrečné práce jsou zpřístupněny k prezenčnímu studiu v ÚVI 1. LF 
UK. Knihovní řád ÚVI 1. LF UK v souladu s relevantními ustanoveními 
autorského zákona upravuje závazek zájemce (uživatele), že poznatky získané ze 
závěrečné práce nebudou použity ke komerčním účelům a v případě jejich dalšího 
využívání ve vlastní zájemcově (uživatelově) tvorbě budou řádně citovány. ÚVI  
1. LF UK bude písemné záznamy o jednotlivých výpůjčkách evidovat po dobu, 
která je určena Spisovým a skartačním řádem 1. LF UK v Praze.  

 
7) V souladu s ustanovením § 47b odst. 2 zákona o vysokých školách si každý může 

z takto zveřejněné závěrečné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo 
kopie (dále jen zájemce), vždy ale jen pro osobní potřebu a za účelem výzkumu 
nebo soukromého studia. Zájemce je povinen nahlížení do práce potvrdit svým 
podpisem ve formuláři „Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce 
absolventa studijního programu uskutečňovaného na 1. LF UK“ (viz Příloha č. 2), 
který mu bude předložen při zapůjčení listinné podoby závěrečné práce v ÚVI 
(Oddělení knihovna – Úsek knihovnických služeb). 

 
 

Čl. III 
Archivace závěrečných prací 

1) Závěrečné práce, včetně Přílohy č. 1 tohoto opatření, budou uloženy v 1 listinném 
a v 1 elektronickém vyhotovení v ÚVI 1. LF UK a budou prezenčně 
zpřístupňovány po dobu 10 let od obhajoby. Po uplynutí této doby s nimi bude 
zacházeno v souladu se Spisovým a skartačním řádem 1. LF UK.  

   
 

Čl. IV 
Závěrečná ustanovení 

 
1)  Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 10/2008, o zveřejňování a 

zpřístupňování závěrečných prací, a Opatření děkana č. 21/2008, o elektronické 
podobě disertačních prací. 

2) Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana fakulty.  
 
 
 
V Praze dne 26. listopadu 2009 
 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, v.r. 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
– Příloha č. 1 - Formuláře titulních stránek a prohlášení autora 
– Příloha č. 2 - Čestné prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce 
– Příloha č. 3 - Uspořádání autoreferátu 
– Příloha č. 4 - Autoreferát disertační práce 
 


