ZÁVEREČNÁ PRÁCA
Tento manuál opisuje etapy záverečnej práce (ZP) od jej vloženia do AISu až po jej odoslanie do
Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) na kontrolu originality.

Študent je povinný zvoliť si tému záverečnej práce (ZP) najneskôr do konca
predposledného akademického roka svojho štúdia a prihlásiť sa na tému v termíne
určenom harmonogramom prostredníctvom AISu.
Administrácia ZP sa nachádza v Evidencii štúdia – VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné
práce, štátne skúšky – záložka Záverečné práce.
Na tému ZP sa PRIHLÁSITE cez ikonu Prihlásiť sa na zadanie záverečnej práce.

Prihlásiť sa na zadanie ZP

Po potvrdení výberu sa téma zobrazí v zozname zadaní ZP.

Je nutné, aby vedúci práce študenta na práci akceptoval. V takom
prípade sa na tomto mieste objaví príznak Akceptovaný dňa ....
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Po kliknutí na ikonu ODOVZDANIA záverečnej práce sa otvorí okno, kde sa nachádza kód práce.
Je to 36 znakov, ktoré je možné kopírovať a vložiť do svojich prác. Vo finálnej verzii ZP je
potrebné uvádzať celý kód.

36-miestny kód ZP
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Aby záverečná práca mohla byť odoslaná do Centrálneho registra záverečných prác na kontrolu
originality, študent musí:
1.
2.
3.
4.

vložiť ZP v PDF FORMÁTE do úložiska Evidencie záverečných prác,
vložiť abstrakt, kľúčové slová a počet strán,
zaevidovať licenčnú zmluvu,
prácu označiť ako finálnu.

Vloženie záverečnej práce v pdf formáte

Evidovanie licenčnej zmluvy

Vloženie abstraktov, kľúčových slov a počtu strán

Po správnom vložení záverečnej práce do AISu sa zmení označenie za riadkom zo žltého
na zeleného

.
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V poslednom kroku nasleduje Označenie práce ako finálnej.

Keď je kontrola originality vykonaná,
protokol z tejto kontroly je možné
nájsť a vytlačiť cez príslušnú ikonku.

Po vykonaní všetkých vyššie uvedených krokov sa stav práce sa zmení na „finálne v ezp“. Po
tomto kroku sa už nedajú vykonávať zmeny/úpravy v ZP.

HODNOTENIE a posudky sa zobrazia až potom, keď ich vedúci práce a oponent zapíšu a vložia
do AISu.

Posudok si môžete
prevziať kliknutím
na túto ikonu
Prevziať posudok

Konečné rozhodnutie o tom, či práca je alebo nie je plagiát vynesie štátnicová komisia.
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