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BUDOVÁNÍ REPOZITÁŘE

 2013 - první instalace DSpace 2.0 bez veřejné domény -

hrajeme si s daty 
 testování - seminární práce z Textilní fakulty TUL v Prostějově

 pokusy o import VŠKP z databáze knihovního systému

 rozdělení prostoru na fakulty a jednotlivé druhy dokumentů

 2014 - veřejná doména https://dspace.tul.cz/
 časopis Speciální pedagogika 

http://dspace.specpeda.cz/

 2018 - update DSpace na verzi 6.3
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VŠKP - HISTORIE UKLÁDÁNÍ A 

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ

 do roku 2006 - studovna závěrečných prací - fyzické 

exempláře k nahlédnutí (posledních 5 let, zbylé od 1956 ve 

skladu)

 2005-2011 probíhá masivní digitalizace prací od 2004 do 

1990 na skenerech firmy Elsyst (Atlas), starší práce na 

průtahovém skeneru (Capture Perfect) – vše v PDF - studovna 

s uzavřenou zabezpečenou počítačovou sítí s přístupem k 

digitalizovaným textům

 od 2006 VŠKP i na CD

 2010 přechod na knihovní systém 

KPWinSQL (nyní Verbis) - 2011 propojení 

se STAGem



VŠKP - HISTORIE 
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v papírové verzi

2018
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VŠKP - VÝVOJ TOHOTO DESETILETÍ 

 VŠKP – 2014 zahájeno “hlavoruční” vyplňování tabulek (csv) 

daty z knihovního systému pro import do DSpace a ruční 

nahrávání plných textů do DSpace

 2015 - skartace papírových VŠKP z období 1956 - 1995 

(celkem 11773 prací), všechny jsou v DSpace, externím disku 

(PDF, PDF/A), část na UDO discích

 2018 - zrušeno odevzdávání papírových VŠKP i CD - pouze 

STAG 
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VŠKP - AKTUÁLNÍ STAV

 VŠKP ze STAGu přímo do DSpace, metadata z DSpace do 

Verbisu

 metadata STAG=DSpace, ve Verbisu probíhá úprava metadat 

dle knihovnických standardů a záznamy v DSpace jsou 

obohaceny o předmětová hesla z Verbisu

 VŠKP jsou vyhledatelné v online katalogu 

Portaro, kde jsou odkazy na plné texty 

do DSpace

 PŘÍSTUP - všechny jsou volně přístupné, 

kromě výjimek schválených dle §47b 

odst.(4) Zákona o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů 



VÝZVY A PLÁNY

 kontrola dat ve STAGu - chybné soubory VŠKP

 absence jednoznačných osobních identifikátorů napříč 

informačními systémy TUL (včetně DSpace)

 duplicity po importech VŠKP z několika zdrojů

 nastavení statistik v aktuální verzi DSpace
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST - AKTUÁLNÍ STAV

 propojení se systémem https://publikace.tul.cz/
 od 2015 používán k odesílání dat do RIVu

 zatím jednorázový import do DSpace

 kontrola alertů z Web of Science a SCOPUS

 automatizace sklízení dat ze systému 

publikace.tul.cz včetně získávání 

plných textů bez duplicit

 chybí podpora vedení TUL

https://publikace.tul.cz/


DOTAZY?

Děkujeme za pozornost.


