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Směrnice rektora č. 4/2014 
Zveřejňování bakalářských prací 

 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Zákon č. 111/1999 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, v § 47b uvádí, 

že vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje kvalifikační práce. 

2. Tato Směrnice rektora upravuje pravidla zveřejňování a zpřístupňování informací 
o bakalářských pracích zpracovaných na VŠSS Havířov. 

 
Článek 2 

Postup při uložení, zveřejnění a zpřístupnění bakalářských prací na VŠSS Havířov 
 

1. Student je povinen zpracovanou bakalářskou práci vložit v termínech stanovených 
Organizací akademického roku, resp. Vyhláškou rektora do informačního systému 
IS/STAG v podobě jednoho souboru ve formátu pdf. 

2. Student při přihlašování ke státní závěrečné zkoušce odevzdá dvě vyhotovení bakalářské 
práce, která se obsahově shoduje s elektronickou verzí vloženou do IS/STAG. 

3. Po obhajobě bakalářské práce jsou do IS/STAG vloženy Zápis o státní závěrečné zkoušce 
bakalářského studia a hodnocení vedoucího a oponenta bakalářské práce. 

4. Po obhajobě bakalářské práce bude jedno vyhotovení uloženo v knihovně VŠSS Havířov 
a jedno vyhotovení v archivu. 

5. Bakalářské práce uložené v knihovně VŠSS Havířov jsou zpřístupněny pouze prezenčně. 

6. Bakalářské práce v knihovně VŠSS Havířov jsou přístupné také externím zájemcům. 
Na tyto neregistrované uživatele se vztahuje ustanovení článku 6 Knihovního 
a výpůjčního řádu knihovny VŠSS, ICV Havířov. 

7. Práce v elektronické formě jsou zpřístupněny v IS/STAG v souladu se souhlasem autora 
vyjádřeným v Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce. 

8. Přístup k plným textům v elektronické podobě bude v souladu se zákonem č. 21/2000 Sb. 
v platném znění, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

Vysoká škola sociálně správní, Havířov 

 



 

a o změně některých zákonů (autorský zákon) umožněn pouze uživatelům v rámci 
VŠSS Havířov. 

 
Článek 3 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 20. května 2014. 

 
 

 
 
V Havířově dne 20. května 2014 
 

 
 doc. Ing. Josef Fiala, CSc. 
 rektor 

 
 


