
Prohlášení k centralizovaným rozvojovým projektům řešícím problematiku 
vysokoškolských kvalifikačních prací 

Na základě výzvy České konference rektorů ze dne 6. 9. 2007 se uskutečnilo společné 
jednání řešitelů projektů „Národní registr VŠKP“ a „Odhalování plagiátů v závěrečných 
pracích“. Cílem jednání bylo najít společné řešení obou projektů z důvodů jejich obsahové 
podobnosti, resp. možnost jejich sloučení. 

 
Obě strany se po vyjasnění svých stanovisek a priorit dohodly na podání jednoho společného 
projektu, který bude obsahovat sjednocení řešení obou dosavadních projektů. Koordinací 
projektu byla po vzájemné dohodě pověřena Masarykova univerzita, která bude také 
zodpovídat za technologickou realizaci projektu. Dohodly se též na společném názvu projektu 
Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací s odhalováním plagiátů. 

 
V kompetenci zástupce Vysoké školy ekonomické v Praze bude návrh uživatelského 

rozhraní a funkcí národního registru VŠKP, s dodržením potřebných standardů pro oblast 
workflow, metadat apod. Tato část projektu bude vycházet z doporučení a dosavadních 
výsledků Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských 
kvalifikačních prací, která bude využívána jako konzultační orgán, jehož doporučeními se 
zúčastněné školy zavazují řídit. Součástí návrhu národního registru bude také řešení 
autorskoprávní problematiky, metodických doporučení pro oblast provozu a budování 
lokálních registrů, citování zdrojů apod. 
 
 Pro službu odhalování plagiátů se počítá s využitím systému, který vyvinula a 
v současné době používá Masarykova univerzita. V rámci projektu bude připraveno otevřené 
rozhraní pro napojení dalších systémů třetích stran, které by umožnily vyhledávání plagiátů 
v plných textech v rámci národního registru. Předpokládá se např. řešení kontroly vůči dalším 
zdrojům mimo národní registr, kontrola vůči Internetu. Školy samotné budou rozhodovat o 
tom, který systém kontroly plagiátů využijí, příp. zda vůbec bude kontrola jejich prací 
prováděna a zda budou poskytovat plné texty prací pro účely kontroly. 
 
 Projekt počítá jednak se sběrem a zpřístupněním informací o VŠKP, jednak se sběrem 
plných textů prací se souhlasem zúčastněné školy za účelem možnosti zjišťovat jejich 
originalitu. Tato služba bude fungovat na základě dvoustranných smluv mezi danou školou a 
provozovatelem systému na odhalování plagiátů, příp. provozovatelem národního registru. O 
způsobu nakládání a zpřístupňování (jak u metadat, tak u plných textů) si bude rozhodovat 
každá zúčastněná škola sama. Řešitelé zajistí možnost různých režimů pro vkládání, 
zpřístupňování plných textů, metadatových údajů o pracích atd.  
 

Vysoké školy, které se dosud hlásily k oběma těmto projektům, se mohou účastnit 
spolupráce podle svých dosavadních plánů a dílčích projektů. Systém bude do budoucna 
otevřený i pro všechny další veřejné vysoké školy a bude možné se k němu kdykoliv později 
bezplatně připojit a využívat jeho služeb (příslib bezplatnosti se netýká nákladů školy na 
potřebnou úpravu lokálních systémů školy). Předpokládá se, že další rozvoj projektu (např. 
formou navazujících grantů) bude řešen opět spoluprací současných spoluřešitelů.  
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