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Co je DSpace?

• digitální repozitář VŠB-TUO

• slouží ke zpřístupnění plných textů dokumentů spojených se vzdělávací 
a výzkumnou činností univerzity

• spravuje jej Ústřední knihovna, která podporuje model otevřeného 
přístupu 

• https://dspace.vsb.cz
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1) Vysokoškolské kvalifikační práce

• rozděleny do 8 sekcí (7 fakult + univerzitní studijní programy)

• plné texty prací v elektronické podobě jsou přístupné pro všechny 
zájemce bez omezení, pouze ve výjimečných případech je přístup 
omezen, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví (označeny 
jako closedAccess nebo embargoedAccess)

• v elektronické podobě jsou práce archivovány postupně od roku 2008

• doplňovány jsou také záznamy o starších pracích, které má knihovna v 
tištěné podobě
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• v relativní úplnosti 
od roku 1986

• vyšší typy prací 
(kandidátské a 
doktorské disertace, 
habilitační apod.) 
od 50. let 20. století



2) Vědecké práce

• umístěny v kolekci „Sborník vědeckých prací“

• Rozděleny do 3 řad

• Řada bezpečnostní inženýrství – od roč. 1 (2005)

• Řada strojní – od roč. 51 (2005)

• Řada stavební – od roč. 1 (2001)
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3) Články z časopisů vydávaných na VŠB-TUO

• Zahrnuje články z těchto časopisů

• Advances in Electrical and Electronic Engineering (AEEE)
• časopis vydávaný VŠB-TUO od roku 2010

• Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues
• časopis vydávaný VŠB-TUO od roku 1998

• GeoScience Engineering
• časopis vydávaný Hornicko-geologickou fakultou

• Spektrum
• časopis vydávaný Fakultou bezpečnostního inženýrství a Sdružením požárního a bezpečnostního 

inženýrství
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4) Publikační činnost VŠB-TUO ve WoS

• kolekce obsahuje bibliografické záznamy článků akademických pracovníků VŠB-
TUO v časopisech indexovaných ve Web of Science od roku 1990 po současnost

• do kolekce jsou zařazeny
• publikace, u nichž je v originálních dokumentech jako působiště autora uvedena 

VŠB-TUO

• publikace, u nichž v originálních dokumentech není VŠB-TUO uvedena, ale autoři 
prokazatelně v době jejich zpracování a uveřejnění na VŠB-TUO působili

26/11/2019 DSpace 6



5) Dokumenty Evropského dokumentačního střediska

• kolekce obsahuje oficiální publikace Evropské komise v rámci informační sítě Europe Direct, 
získané v elektronické podobě z Bookshopu EU
(https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications)

• některé dokumenty mohou být přístupné pouze elektronicky, některé také v tištěné podobě –
ty je možné vyhledat a půjčit přes katalog Ústřední knihovny VŠB – TU Ostrava.
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https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications
https://katalog.vsb.cz/


Pohyb v DSpace

• hypertextové odkazy

• filtry na pravé straně obrazovky
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Do budoucna…

• rozšíření – bude se napojovat na portál e-výuka – propojení materiálů
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