
Zadávanie tém záverečných prác



Prihlásenie do AIS

1. krok

2. krok



Záverečné práce

3. krok



Filter ZP podľa atribútov zadania

4. krok
5. krok

6. krok

8. krok7. krok

Pre pridanie novej záverečnej práce pokračovať krokom 9.

6. krok – ak úpravy robí osoba s rolou sekretárky je potrebné vymazať meno 
stlačením ikony



Pridanie zadania záverečnej práce

9. krok

V okne „Základné atribúty, typ záverečnej práce“ je potrebné vyplniť jednotlivé 
polia. Polia označené žltou farbou sú povinné.

Akademický rok – akademický rok, na ktorý sa vypisuje zadanie ZP.

11. krok10. krok



Pridanie zadania záverečnej práce

Typ práce – vyberať práce, pri ktorých je uvedené „signuje prednosta pracoviska“:
 B bakalárska práca pre bakalárske študijné programy
 M diplomová práca pre magisterské študijné programy
 DR diplomová práca pre doktorské študijné programy
 D dizertačná práca, signuje predseda odborovej komisie (garant)
 RG rigorózna práca, signuje dekan (garant)

Jazyk práce – jazyk, v ktorom bude napísaná práca. Pre slovenských študentov 
slovenský jazyk, pre zahraničných študentov anglický jazyk.

Sekundárny jazyk práce – pre slovenských študentov anglický jazyk, pre zahraničných 
študentov slovenský jazyk.

Príznak práce – nechať prázdne pole

Spôsob sprístupnenia – nepovinný atribút, ktorý zodpovedá plánovanej licenčnej 
úrovni. Má informatívny charakter a znázorňuje dohodnutý spôsob zverejnenia 
(študent môže pri evidovaní licenčnej zmluvy zvoliť inú úroveň).



Pridanie osoby – vedúci/školiteľ, oponent

13. krok

14. krok

12. krok

15. krok

16. krok

12. krok – vybrať osobu zadania (vedúci/školiteľ, oponent, konzultant)

13. krok – vybrať fakultu/univerzitu a pracovisko, na ktorom daná osoba pracuje.

Pre zadanie ďalších osôb zadania (oponent, konzultant) opakovať kroky 12 až 16.



Texty zadania – názov, literatúra, cieľ

18. krok

19. krok

17. krok

17. krok – pri osobách zadania „vedúci/školiteľ“ a „oponent“ je potrebné vyznačiť 
možnosť A pri „Hodnotí prácu“ a „Eviduje posudok“.

Konzultant prácu nehodnotí ani neeviduje posudok, takže vyznačiť možnosť N.



Výber študijného programu, schvaľovateľa

20. krok

21. krok

22. krok

21. krok – vybrať študijný program, ktorého študent sa môže prihlásiť na tému ZP. 

Študijný odbor bude automaticky doplnený.

23. krok



Schválenie témy, úplnosť zadania

26. krok

27. krok

Dátum zadania – dátum zaevidovania práce.

Hraničný dátum – dátum, dokedy môže študent administrovať svoju prácu v AIS 
(vložiť prácu do úložiska, sfinalizovať prácu) mimo povolený interval.

Úplnosť zadania – ak sú vyplnené všetky požadované položky zadania ZP vybrať 
možnosť „Úplná“.

25. krok

24. krok



Pridanie zadania ZP - upozornenie

28. krok



Pridané zadanie záverečnej práce


