
 

 

 

 

Budování a udržování databáze je součástí organizace zpracování, uložení 

a zpřístupňování VŠKP na OU tak, jak to ukládá univerzitní Studijní a zkušební řád 

Ostravské univerzity. 

Bakalářské a diplomové práce vyhledáte v DIPL II – Databázi vysokoškolských 

kvalifikačních prací (VŠKP), která je přístupná na Portálu OU http://portal.osu.cz, 

záložka Informační systémy. Databáze obsahuje obhájené bakalářské, diplomové, 

disertační a rigorózní práce od roku 2003, přičemž práce odevzdávané od roku 2010 

lze najít a stáhnout v elektronické verzi, ve formátu pdf. Plné texty prací jsou volně 

dostupné. 

Informace k VŠKP najdete také na webu knihovny – Hledám bakalářskou 

a diplomovou práci. 

Vysokoškolské kvalifikační práce v tištěné podobě jsou k dispozici dle umístění 

zadaného v databázi VŠKP. V případě, že je práce umístěna v archívu, je nutné 

vyplnit elektronickou žádanku. Práce vám bude nachystána do 7 dnů od požádání 

ve studovně Lékařské fakulty OU.  

Práce se půjčují pouze prezenčně na základě vyhledané signatury z databáze VŠKP. 

Z tištěné práce je možno pořizovat výpisy a kopie pro vlastní potřebu a při použití je 

nutné ji ocitovat. 

Rigorózní, disertační a habilitační práce jsou k dispozici na požádání v tištěné podobě 

ve studovně časopisů. Práce lze vyhledat v DIPL II – Databázi vysokoškolských 

kvalifikačních prací (VŠKP) a habilitační práce také v katalogu knihovny 

http://katalog.osu.cz/.  

Vysokoškolské kvalifikační práce OU lze hledat také v národním registru závěrečných 

prací THESES http://theses.cz/.

JAK NAJÍT KVALIFIKAČNÍ 
PRÁCE (VŠKP) 

http://portal.osu.cz/
http://knihovna.osu.cz/hledam-bc-diplomovou-praci/
http://knihovna.osu.cz/hledam-bc-diplomovou-praci/
http://knihovna.osu.cz/index.php?id=43
https://knihovna.osu.cz/studovna-lf/
http://katalog.osu.cz/
http://theses.cz/


 

 

Archív – práce je umístěna v archívu VŠKP. Pro nahlédnutí do těchto prací je nutné vyplnit 

elektronickou žádanku . Práce bude nachystána do 30 dní od požádání ve studovně LF.  

E-mailem budete informováni, že je práce připravena ve studovně k prezenčnímu studiu. 
 

 

 
 

Některé práce do roku 2010 jsou k dispozici nejen v archívu, ale také v elektronické verzi.  
 

 

 

 
 

Pouze e-verze (volně dostupná)  

 

Studovna časopisů – disertační a rigorózní práce jsou na požádání k nahlédnutí ve 

studovně časopisů. Pokud je práce odevzdaná po roce 2010, je dostupná také 

v elektronické verzi – ke stažení ve formátu pdf. 

 

 

 

 

Ve zpracování/Nedodáno – práce nebyla dodaná, ale může být dostupná v el. verzi. 

  

 

 

Sklad (nedostupné) – autor nedal ke zveřejnění práce souhlas, práce se nepůjčuje. 

 

 

 

Sklad (nedostupné) do … – autor dal souhlas 

TYPY UMÍSTĚNÍ 

http://knihovna.osu.cz/index.php?id=43
https://knihovna.osu.cz/studovna-lf/
http://knihovna.osu.cz/studovna-casopisu/

