
 
 
 

Vysokoškolské kvalifikační práce: 
výsledky činnosti AKVŠ jako příspěvek k implementaci novely VŠ zákona 

do praxe vysokých škol 
 
 
Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování  vysokoškolských kvalifikačních 
prací (komise e-VŠKP) odvedla za dobu své krátké existence – založena v roce 2004 – značný 
díl práce. Především podchytila iniciativu knihoven, které již zahájily nebo zvažovaly 
budování systémů pro zpřístupňování VŠKP na svých školách. Provedla průzkum 
situace v oblasti kvalifikačních prací u nás i v zahraničí, seznámila předsednictvo i sněm RVŠ 
a poté také Výroční konferenci AKVŠ s jeho výsledky – poukázala zejména na neexistenci 
celostátní evidence, složitou dostupnost informací i prací samotných, na legislativní bariéry, 
na absenci jednotné metodiky způsobu zpracovávání aj. – a vytyčila okruhy problémů, které je 
třeba řešit. Některé z nich již dovedla i k realizovaným návrhům (např. národní standard pro 
popisná  metadata).  V souvislosti s aplikací novely VŠ zákona (§ 47b) se od konce roku 2005 
celá problematika rázem ocitla v centru pozornosti a dění, a to nejen knihovnickém. Je 
potěšující, že v tak krátké době AKVŠ přichází jednak s konkrétními výsledky, jednak 
s aktuální metodickou pomocí, kterou může poskytnout všem VŠ.  
 
Komise e-VŠKP je připravena poskytnout metodickou podporu, návody a vzory předpisů, 
doporučit standardní postupy a opatření, která: 

a) pomohou vysokým školám řešit povinnost vyplývajících z § 47 novely VŠ zákona, a 
to v souladu s ostatní platnou legislativou, 

b) podpoří využití jednotných postupů a metod zpracovávání prací (od jejich vzniku až 
po popis pro účely zpřístupňování), 

c) přispějí k vytvoření podmínek pro vybudování národního registru a digitálního archivu 
VŠKP a příp. spolupráci se podobnými zahraničními projekty. 

 
Připraven je Soubor metodických doporučení,  který obsahuje:  
 

1. Doporučení obecného postupu (makroworkflow) 
2. Model s komentářem pro organizaci jednotlivých procesů životního cyklu VŠKP 

(workflow) 
3. Doporučení obsahu souvisejících předpisů školy pro organizaci sběru, zpracovávání, 

zpřístupňování a uchovávání prací 
4. Vzory předpisů, vzory licenčních smluv 
5. Doporučení pro formální úpravu základních součástí prací 
6. Návrh národního standardu pro popis prací (metadata) 

 
 
Soubor metodických opatření bude volně dostupný na adrese www.evskp.cz. S dotazy se 
můžete obracet na předsedkyni komise e-VŠKP PhDr. Ivu Horovou –  iva.horova@amu.cz. 
 
V Praze, 4. dubna 2006 


