
 

Sdělení o poskytnutí informace 
 
Univerzita Pardubice obdržela dne 24. 10. 2018 žádost o informaci podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž se žadatel R. K. dožaduje 
následujících informací: 
 
Dotaz 1: „Jakým způsobem Univerzita Pardubice plní zákonnou povinnost danou §47b zákona 
č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) a zveřejňuje bakalářské, diplomové, disertační a 
rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu 
a výsledku obhajoby. Tzn. jak konkrétně tyto dokumenty zveřejňuje (činí přístupným veřejnosti). 
Jak konkrétně zajišťuje, aby všechny tyto dokumenty byly přístupné veřejnosti.“  
 
Odpověď UPa: Univerzita Pardubice plní svou zákonnou povinnost danou ustanovením §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“) tím, 
že zveřejňuje bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce (dále jen „závěrečné práce“), u kterých 
proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby, 
prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění je v souladu s § 
47b odst. 1 zákona o vysokých školách stanoven ve vnitřním předpisu Univerzity Pardubice, 
podrobnosti pak upravují další vnitřní pokyny.  
 
Závěrečné práce, u kterých proběhla obhajoba, jsou v tištěné podobě zveřejňovány 
prostřednictvím Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice a v elektronické podobě jsou pak 
včetně posudků, záznamu o průběhu a výsledku obhajoby zveřejněny v Digitální knihovně 
Univerzity Pardubice, a to prostřednictvím odkazu https://dk.upce.cz/.  Dalším zdrojem informací 
o výsledku obhajoby závěrečné práce je také veřejná část portálu studijní agendy STAG,  
viz. odkaz: https://portal.upce.cz/portal/studium/prohlizeni.html, kde lze nalézt informaci o 
tom, zda konkrétní závěrečná práce byla či nebyla obhájena. 
 
Je nutno zmínit, že v Digitální knihovně jsou zveřejněné všechny závěrečné práce zadané  
po 1. 9. 2016. Starší práce mohou být v elektronické podobě přístupné pouze částečně, 
v některých případech vůbec. K dispozici široké veřejnosti jsou však tištěné verze těchto 
závěrečných prací, které jsou uložené v knihovním fondu Univerzitní knihovny.  
 
Pro úplnost informace je třeba ještě dodat, že v určitých, zákonem přesně definovaných 
případech, může nastat překážka pro zveřejnění, kdy po dobu trvání této překážky (nejdéle však 
po dobu 3 let), může být zveřejnění závěrečné práce v souladu s § 47b odst. 4 zákona o 
vysokých školách odloženo. V těchto případech je informace o odložení zveřejnění spolu 
s odůvodněním publikována na stejném místě, kde jsou zveřejňovány závěrečné práce, přičemž 
závěrečná práce s odkladem zveřejnění je v jednom výtisku zaslána k uchování na MŠMT. 
 
 

https://dk.upce.cz/
https://portal.upce.cz/portal/studium/prohlizeni.html


 

Dotaz 2:  „Uvedení osob (tj. jejich funkce a příjmení), které odpovídají za plnění povinností 
daných v uvedeném §47b zákona č. 111/1998 Sb. a odpovídají za to, že uvedené dokumenty jsou 
přístupné veřejnosti.“ 
 
Odpověď UPa: V tomto případě je třeba vysvětlit, že odpovědnost konkrétních osob nelze určit 
bez vazby na konkrétní případ, neboť plnění zákonné povinnosti a zveřejňování závěrečných 
prací probíhá v  součinnosti více subjektů a osob. Správu Digitální knihovny zajišťuje 
Univerzitní knihovna, aktuální kontaktní osoba viz. odkaz: 
https://knihovna.upce.cz/uk/digitalni-knihovna-upa. Tato osoba plní funkci koordinátora, který 
komunikuje s jednotlivými katedrami/ústavy a zajišťuje, aby závěrečné práce, u kterých proběhla 
obhajoba, byly přístupné v Digitální knihovně, pod odkazem: https://dk.upce.cz/. S tímto souvisí 
nutná aktivní spolupráce jednotlivých kateder/ústavů na všech fakultách, které nahrávají 
závěrečné práce včetně doplňujících informací a dokumentů (posudky oponentů a záznamy o 
průběhu a výsledku obhajoby) do informačního systému studijní agendy STAG. Dohled nad 
funkčností propojení obou systémů a technickou podporu pak zajišťují pracovníci Centra 
informačních technologií a služeb.  
 
 
Dotaz 3: „Jakým způsobem postupujete, pokud je zjištěno, že tato zákonná povinnost daná  
§47b zákona č. 111/1998 Sb není plněna.“ 
 
Odpověď UPa: V rámci pravidelně prováděných vnitřních kontrol, interní auditní činnosti i 
kontrol ze strany externích subjektů je průběžně prověřováno, zda činnost Univerzity Pardubice 
probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy a jsou plněny všechny zákonné povinnosti. 
Pokud se zjistí, že není plněna povinnost vyplývající z §47b zákona o vysokých školách, jsou 
učiněna opatření k nápravě, která se samozřejmě liší dle konkrétního zjištěného nedostatku.  
 
Pokud by například v rámci vnitřních kontrolních procesů bylo zjištěno, že je dokumentace 
k závěrečné práci neúplná či zcela chybí, bude náprava zajištěna ve spolupráci s příslušným 
sekretariátem katedry/ústavu, který je odpovědný za nahrání všech povinných příloh závěrečné 
práce, a ten následně všechny chybějící informace či dokumenty doplní.  
 

https://knihovna.upce.cz/uk/digitalni-knihovna-upa
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