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Balonová show nabídne také 
mistrovské poháry. Dorazí Straka či 
Danda 
V Plzni vzniknou tri nové Školky. 
Výstavbu schválilo zastupitelstvo 
Plzeň nabízí své byty na novém 
webovém portálu 

Mladík několikrát obrátil auto přes 
střechu. Skončil v nemocnici s 1,86 
promile 
Smrt v trafostanici: Mladík Šel krást a 
zabil ho elektrický proud 
Doosan Aréna mění své zázemí, 
vznikají nové prostory pro hráče, 
média i hosty 
Chodci přecházejí vozovku mimo 
přechod a na červenou, ukázala 
policejní akce 
Auto srazilo na Karlovarské chodce, 
policie potřebuje svědky 
Dobrá zpráva pro maminky - na 
Vinicích se otevře nová Školka 
Patrioti opět nezaváhali, na západě 
nemají konkurenci 

Zpravodajství 

Hlavní stránka Zprávy z regionu Kultura Sport Krimi Zajímavosti a tipy Publicistika 

s > ^ / UPOZORNĚNI: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců. 
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! 

Univerzitní knihovna ZCU buduje kvalitní 
archiv závěrečných prací 
28.2.2012 18:07 

Kvalitní archiv závěrečných prací dobudovala knihovna 
Západočeské univerzity (ZCU). Za rok 2011 tam nechybí ani 
jedna bakalářská nebo diplomová práce. Univerzitní 
knihovna dále shromažďuje desítky chybějících prací z 
minulých let. Povinnost evidence, uchovávání a zpřístupnění 
vyplývá z vysokoškolského zákona z roku 2006 a z následné 

směrnice rektora, řekla mluvčí ZCU Kamila Kvapilová. Výběrově je možné v 
knihovně nalézt také starší práce. 

Snaha o pečlivé archivování souvisí také s aférou plzeňské právnické fakulty, která 
vypukla na podzim 2009. Tehdy v knihovně chyběly desítky závěrečných prací, často 
významných lidí i takzvaných rychlostudentů, kteří absolvovali za nestandardně 
krátkou dobu. "Od roku 2006 bylo odevzdáno přes 17.000 prací prací a chybí nám jich 
jen 61, z toho 53 z právnické fakulty a osm z pedagogické. Snažíme se zpětně oslovit 
autory, zda by nám práci nedodali a požádali jsme katedry, aby znovu udělali revizi 
svých skříní," řekla Radka Tichá z knihovny. 

Archiv kvalifikačních prací, včetně rigorózních a doktorandských, je podle prorektora 
Jaroslava Dokoupila vizitkou každé univerzity z hlediska profesionální úrovně i kvality 
absolventů. "Nové vedení ZCU věnuje archivu velkou pozornost," dodal. Každá práce je 
k dispozici jen k prezenčnímu studiu v tištěné i elektronické podobě. Musí obsahovat 
posudky vedoucího a oponenta i průběh obhajoby. 

V roce 2011 prošlo podle údajů z informačního systému ZCU obhajovacím řízením 
celkově 4419 prací, z toho 2597 bakalářských, 1717 magisterských a inženýrských, 
81 doktorandských a 24 rigorózních. 

ZCU se loni také podílela na projektu rozvoje systému Theses.cz zaměřeným na 
plagiátorství. Jeho hlavním řešitelem je brněnská Masarykova univerzita. S ní ZCU 
spolupracuje i letos. Loni získal projekt dotace ministerstva školství, letos už ne. 
"Spolupráce ale pokračuje. Uvidíme, jestli to brněnská univerzita zpoplatní," řekl 
kvestor Antonín Bulín 

Možné plagiáty vyhodnocují zodpovědní pracovníci fakult. Loni tam univerzita poslala 
4562 souborů. "Systém odhalí procentuální podobnost práce, ale je na fakultě a 
katedrách, zda určí, že jde o plagiát," uvedl Dokoupil. Za loňský rok nemá vedení ZCU 
informace, že by se nějaká opsaná práce objevila, ale podobnosti připustil. 

Nově půjčuje knihovna devět čteček elektronických knih a zahájila provoz tří 
biblioboxů, které umožňují vrácení knihy bez návštěvy knihovny. 
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Komentáře k článku 

Univerzitní knihovna ZCU buduje kvalitní archiv závěrečných prací 

Váženi diskutující, administrátor si vyhrazuje právo mazat z diskusi příspěvky obsahující vulgarity nebo 
odporující právnímu řádu České republiky a dobrým mravům. Věříme, že diky úrovni našich čtenářů 
nebudou takové zásahy třeba. Děkujeme. 

Vaše jméno. Heslo: pro registrované 

Váš příspěvek. 

Přidat komentář 

Kala leg firem a Zábava, volný čas » Motokáry 

Motokáry Lhota 
Naše motokárová dráha měří cca 1 250 m a její asfaltový povrch 
umožňuje ostřejši jízdu všem, kdo maji dost kuráže. Vaše závodní rekordy 
Vám změří nejmodernějši elektronická časomíra. V současné době máme 
k... 

Dále si přečtěte 

V Plzni vzniknou tři nové školky. Výstavbu schválilo zastupitelstvo 21.6.2013 

Dobrá zpráva pro maminky - na Vinicích se otevře nová školka 20.6.2013 

V Plzeňském kraji byl odvolán 2. povodňový stupeň 18.6.2013 

Doosan Aréna mění své zázemí, vznikají nové prostory pro hráče, média i 
hosty 18.6.2013 

Plzni se ulevilo, ministr Kalousek zachránil svým podpisem modernizaci úpravny 
VOdy 18.6.2013 

Další články v rubrice Zprávy z regionu 

DNES 
Letošní Balonová show: Šílenství s 
poháry a kouzla s laserem 

23.6.2013 
Ustav umění a designu se mění na 
fakultu 

21.6.2013 
V Plzni vzniknou tři nové školky. 
Výstavbu schválilo zastupitelstvo 

21.6.2013 
Dny Meliny Mercouri oživí Anglické 
nábřeží 

21.6.2013 
V Plzni dnes startuje populární 
koloběžková 24hodínovka 

21.6.2013 
Prázdninová štafeta začíná-vyhrajte 
zájezd do Disneylandu 

20.6.2013 
Kontejnery k světu, bilancují: Hitem 
byly koloběžky, negativem zloději 

20.6.2013 
Balonová show nabídne také 
mistrovské poháry. Dorazí Straka či 
Darida 

20.6.2013 
Dobrá zpráva pro maminky - na 
Vinicích se otevře nová školka 

20.6.2013 
Farmářské trhy budou opět v 
sobotu. Přijďte si pro zeleninu, 
maso nebo pečivo 

19.6.2013 
Plzeňská práva dostala akreditaci 
na magisterský program 

19.6.2013 
O víkendu začne první část festivalu 
Živá ulice 

19.6.2013 
Zachránili život, teď je oceni 
hejtman Chovanec 

18.6.2013 
Chcete si prohlédnout kamion na 
Rallye Dakar? Navštíví tři místa v 
Plzni 

18.6.2013 
V Plzeňském kraji byl odvolán 2. 
povodňový stupeň 

18.6.2013 
Doosan Aréna mění své zázemí, 
vznikají nové prostory pro hráče, 
média i hosty 

18.6.2013 
Plzni se ulevilo, ministr Kalousek 
zachránil svým podpisem 
modernizaci úpravny vody 

17.6.2013 
Plzeň nabízí své byty na novém 
webovém portálu 

17.6.2013 
Historický víkend ovládl Plzeň. 
Podívejte se na fotky 

16.6.2013 
Horolezci budou natírat filmové 
plátno v lochotínském amfiteátru 
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