Manuál na vloženie záverečnej práce (ZP) do EZP
(Evidencia záverečných prác) v AIS-e
Študent k téme záverečnej práce, na ktorej je akceptovaný:
1. Vkladá samotnú prácu.
2. Eviduje licenčnú zmluvu, resp. dôvody nesprístupnenia.
3. Eviduje abstrakt k príslušnej téme.
4. Označuje prácu ako finálnu. Aby mohla byť práca zaslaná do CRZP (Centrálneho registra
záverečných prác), musí byť práca označená ako finálna. Dané označenie je podmienené
zaevidovaním licenčnej zmluvy a abstraktu práce.
5. Abstrakt práce musí byť zaevidovaný v jazyku záverečnej práce a aj v sekundárnom
jazyku. V prípade, že jazyk záverečnej práce nie je slovenský (napr. český), študent
zaeviduje abstrakt v jazyku záverečnej práce (napr. českom), v slovenskom a anglickom
jazyku.
6. Kľúčové slova práce (záložka Texty) musia byť zaevidované v jazyku záverečnej práce a
v sekundárnom jazyku. V prípade, že jazyk záverečnej práce nie je slovenský (napr. český),
študent zaeviduje kľúčové slova v jazyku záverečnej práce (napr. českom), v slovenskom
a anglickom jazyku.
7. Pri označení práce ako finálnej systém upozorňuje na chýbajúce údaje a nedovolí vykonať
príslušné označenie.
8. Po označení práce, že ide o finálnu verziu, študent už nemôže upravovať vloženú prácu
(a teda ani licenčnú zmluvu, abstrakt).
9. Systém pri označení práce ako finálnej upozorní na danú skutočnosť s možnosťou
rozhodnúť sa. Zrušiť označenie finálnej verzie môže byť vykonané len v aplikácii na
evidenciu záverečných prác.
10. Detail licenčnej zmluvy (dialóg na výber licenčnej úrovne), tlač licenčnej zmluvy, dôvodov
nesprístupnenia je sprístupnené len v prípade, že práca je označená ako finálna.

A teraz poďme na to krok za krokom:
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Pomocou loginu (okienko Používateľ) a hesla sa prihláste do Akademického
informačného systému (AIS)
https://ais2.tnuni.sk

Po prihlásení do systému vyberte prosím univerzálne zobrazenie

2

1. Vyberte položku „Evidencia štúdia“

2. Vyberte aplikáciu VSES 017
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3. V aplikácii VSES 017 vyberte záložku „Záverečné práce“, následne stlačte tlačidlo „Pridať“
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4. V okne „Odovzdanie záverečnej práce“ musíte urobiť hlavné úkony
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5.

V položke „Súbor záverečnej práce“ musíte pridať prácu vo formáte PDF, vybrať
súbor a uložiť ho do úložiska.

Poznámka:
Najlepší spôsob (ktorý najmenej komplikuje vkladanie ZP) je ukladanie do formátu PDF priamo
v programe Word. „Uložiť ako“ → „Uložiť vo formáte“ následne vyberte formát PDF.
Pozor!!!! prácu pred vkladaním do AIS musíte pretestovať, či je čitateľná pre Centrálny register
záverečných prác. (CRZP). Môžete tak urobiť pomocou manuálu
Praca_s_testerom_spravneho_prevodu_zaverecnej_prace_do_PDF.pdf
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6. Nasledujúcim krokom je evidencia licenčnej zmluvy pre CRZP, vloženie
abstraktov a kľúčových slov
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7. Licenčná zmluva pre Centrálny register záverečných prác (CRZP)
Prečítajte si podmienky a označte príslušné okienka
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8. Následne vložte abstrakty v anglickom a slovenskom jazyku a uveďte počet strán
záverečnej práce. Pozor!!! Počet strán v abstraktoch sa nemôže líšiť od počtu
uvedených strán v okienku. V prípade, že jazyk záverečnej práce nie je slovenský (napr.
český), študent zaeviduje abstrakt a kľúčové slova (zložka Texty) v jazyku záverečnej práce
(napr. českom), v slovenskom a anglickom jazyku. Čiže, študenti, ktorí píšu záverečnú prácu
v inom jazyku, napr. českom, vkladajú tri abstrakty a tri krát kľúčové slova v príslušnom
jazyku
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9. V záložke „Texty“ vložte kľúčové slová záverečnej práce a potvrďte svoju činnosť
tlačidlom OK.

10. Následne označte prácu ako finálnu. Pozor!!!! Pred týmto úkonom odporúčame
skontrolovať všetky náležitosti záverečnej práce, nakoľko po označení práce ako
finálnej - už nebudete môcť urobiť žiadne úpravy.

11. Vytlačte dvakrát licenčnú zmluvu pre CRZP, ktorú odovzdáte na príslušnom
oddelení.

Práca je vložená.
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12. Centrálny administrátor, alebo príslušný koordinátor, po tom označíte prácu ako
finálnu, odošle prácu do CRZP. Po uplynutí stanovenej lehoty si budete môcť
skontrolovať Výsledok originality a vytlačiť ho a odovzdať podľa pokynov
študijného oddelenia
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