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1 Administrácia záverečných prác v AiS2 

Záverečná práca (ďalej práca) je samostatnou prácou študenta, ktorá je súčasťou štúdia a je 

jednou z podmienok úspešného ukončenia štúdia. Cieľom AiS2 je pochytiť celý proces od 

zaevidovania zadania záverečnej práce až po jej úspešnú obhajobu v rámci štátnych skúšok 

študenta. Vzhľadom na dôležitosť danej problematiky je administrácia spravovaná samostatnou 

aplikáciou a mnohé časti sú realizované samostatnými dialógmi v rámci komplexnejších aplikácií. 

V jednotlivých častiach sú popísané číselníky potrebné pre administráciu jednotlivých 

krokov, práca ako taká, životný cyklus práce a aplikácie, ktoré súvisia s administráciou práce. 

1.1 Číselníky pre záverečnú prácu  

Aby bolo možné vypísať (zaevidovať) zadanie záverečnej práce (ďalej zadanie), je potrebné 

mať nadefinované číselníky potrebné pre administráciu záverečných prác. V AiS2 je niekoľko 

používateľských číselníkov (za obsah je zodpovedná VŠ), ďalej číselníky zodpovedného riešiteľa 

a niekoľko číselníkov, ktorých obsah vyplýva z väzieb na iné systémy (EZP – Evidencia 

záverečných prác, CRZP – Centrálny register záverečných prác).   

 

Typ osoby vo vzťahu k  záverečnej práci – Vedúci, Školiteľ, Konzultant, Oponent, ... 

AiS2 číselník, ktorý určuje aký typ osoby je možné zaevidovať k zadaniu. Číselník slúži na 

parametrizáciu práce na fakulte/univerzite. Presný popis hodnoty číselníka je zároveň použitý na 

dokumenty z danej časti, čiže názov položky na dokumente nie je súčasťou generovaného 

dokumentu, ale popis zobrazovanej položky je preberaný z názvu položky (napr.: na zadanie 

záverečnej práce je použitý popis Školiteľ) 

 

Typy textov tvoriacich zadanie záverečnej práce – Téma (samotný názov zadania), Názov, Zadanie,  

Cieľ, Anotácia, Literatúra, Poznámka, Kľúčové slová, ... 

Používateľský číselník, ktorý určuje aký typ textu je možné zaevidovať k zadaniu. Číselník slúži na 

parametrizáciu práce na fakulte/univerzite. Presný popis hodnoty číselníka je zároveň použitý na 

dokumenty z danej časti (napr.: na zadanie záverečnej práce je použitý popis Cieľ) 

 

Druhy textov – Téma, Podtéma, Text autora 

AiS2 číselník, ktorý slúži na prepojenie používateľsky definovaných typov textov, na ktoré sa 

v rámci AiS2 potrebujeme odvolať. Nakoľko typ textu je používateľský číselník, tak textové 

položky môžu byť rôzne pomenované, pričom zastrešujú tú istú položku. Definované typy textov 

zobrazujeme s takým označením ako boli nadefinované. 

V tejto chvíli používame tieto druhy textov: 

- Téma – typ textu, ktorý zodpovedá položke ktorá je spravidla označovaná ako Téma, Názov, 

Zadanie, ... V rámci aplikácií a aj rôznych výstupov je potrebné zobrazovať tému, a práve 

typ textu, ktorý bude druhu téma, bude zobrazovaný na príslušných miestach. 

- Podtéma – typ textu, ktorý zodpovedá položke ktorá je spravidla označovaná ako Podtéma, 

Podnázov, ... V rôznych výstupov (analytický list) potrebujeme zobrazovať text, ktorý 

zodpovedá danému druhu. 

- Text autora – typ textu, ktorý v čase evidencie samotnej práce bude študentovi (autorovi) 

sprístupnený na editáciu. Existujú texty, ktoré súvisia so záverečnou prácou, ktoré môže do 

systému zaevidovať študent v čase, keď vkladá prácu. Spravidla to bývajú kľúčové slová ale 

aj prípadne predmetové heslá, ... V študentskej časti aplikácie študentovi budú sprístupnené 

na editovanie tie typy textov záverečnej práce, ktoré budú daného druhu.  
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Typ záverečnej práce – B – bakalárska záverečná práca, stupeň štúdia I., M – magisterská záverečná 

práca, stupeň štúdia II., rigorózna práca, záverečná práca rozširujúceho štúdia, ... 

Používateľský číselník, ktorý určuje aký typ práce je možné zaevidovať. Na základe typu práce je 

možné filtrovať práce, zároveň určuje pre aký stupeň štúdia je určené daná zadanie a teda aký 

študent sa môže prihlásiť na zadanie.  Číselník slúži na parametrizáciu práce na fakulte/univerzite. 

 

Druh signovania zadania – vedúci strediska, garant študijného programu, dekan, rektor 

Číselník AiS2, ktorý určuje osobu/množinu osôb, ktoré môžu byť schvaľovateľmi a teda aj ktorá 

osoba bude na tlačive zadania záverečnej práce.  

Pri druhu schválenia vedúci strediska, zadanie schvaľuje osoba, ktorá na stredisku, kde je vypísané 

zadanie, má zaevidovanú funkciu, ktorá zodpovedá druhu funkcie vedúci strediska (5 - vedúci 

strediska).  

Pri druhu schválenia garant, zadanie schvaľuje osoba, ktorá je garantom, spolugarantom študijného 

programu, pre koho je určené zadanie.  

Pri druhu schválenia dekan, zadanie schvaľuje osoba, ktorá na fakulte, kde je vypísané zadanie 

daného typu, má zaevidovanú funkciu, ktorá zodpovedá druhu funkcie dekan (20 - dekan). 

Pri druhu schválenia rektor, zadanie schvaľuje osoba, ktorá na univerzite/vysokej škole (na 

inštalácií) má zaevidovanú funkciu, ktorá zodpovedá druhu funkcie rektor (19 - rektor). 

 

Typ signovania zadania – vedúci katedry, riaditeľ ústavu, prednosta kliniky, ... 

Používateľský číselník, ktorým je vyjadrené funkčné zaradenie schvaľovateľa, ktoré je zobrazované 

na dokumente zadania záverečnej práce. V danom číselníku je potrebné definovať funkčné 

zaradenie schvaľovateľa pre druh signovania t.j. ak chceme mať na dokumente zadania pri 

schvaľovateľovi napísané vedúci katedry, tak musí existovať položka v danom číselníku, ktorá 

zodpovedá druhu signovania vedúci strediska. Podobne musí byť definovaná položka garant alebo 

predseda odborovej komisie študijného odboru pre druh signovania garant. 

 

Typ položky posudku – Aktuálnosť zadania a vzťah k študijnému programu, Posúdenie formálnej 

stránky práce, Posúdenie úrovne spracovania teoretickej časti, Posúdenie úrovne spracovania 

empirickej časti, Posúdenie prínosu záverečnej práce a jej použiteľnosť, Odporúčanie autorovi 

práce, Otázky pre autora pri obhajobe práce, ... 

Používateľský číselník, ktorý určuje aký typ textu je možné zaevidovať pri štruktúrovanom posudku 

k zadaniu. Číselník slúži na parametrizáciu práce na fakulte/univerzite. Presný popis hodnoty 

číselníka je zároveň použitý na generovaný dokument posudku.  

 

Stav práce v EZP, CRZP – návrh zadania, schválené zadanie, rozpracované v ezp, finálne v ezp, 

export z ezp, import v crzp, kontrola originality, obhájené, neobhájené dočasne, neobhájené trvale, 

označené za finálne ezp, neimportované v crzp 

Centrálny číselník, ktorý definuje stav práce v rámci životného cyklu práce. 

 

Licenčná  úroveň v EZP, CRZP – typ licencie 

Centrálny číselník, ktorý určuje licenčnú úroveň práce. 

 

Licencia dôvod v EZP, CRZP – dôvod nesprístupnenia práce 

Centrálny číselník, ktorý určuje obmedzenie licenčnej úrovne práce. 

 

Typ práce v EZP, CRZP – bakalárska, magisterská inžinierska, dizertačná, rigorózna, habilitačná, 

iná 

Centrálny číselník, ktorý určuje typy práce v EZP, CRZP. Číselník umožňuje nadefinované typy 

záverečných prác spárovať na prípustné hodnoty EZP, CRZP.  
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Druh umeleckého diela alebo výkonu – výtvarné dielo alebo dizajn, dielo úžitkového umenia, 

architektonické dielo v trojrozmernom prevedení, trojrozmerné kartografické dielo, fotografické 

dielo, hudobné dielo v notovom zázname, choreografické dielo choreografickom zápise, 

multimediálne dielo, réžia audiovizuálneho diela, herecký výkon, hudobnícky výkon, spevácky 

výkon, tanečný výkon, ... 

Používateľský číselník, ktorým je určený druh diela alebo výkonu záverečnej práce, ktorá má 

praktický charakter.  

1.2 Záverečná práca na fakulte/univerzite   

Vzhľadom na rozdiely v záverečných práca na jednotlivých inštaláciách a možných 

rozdielov aj v rámci fakúlt jednej univerzity je potrebné definovať vlastnosti práce na fakulte. 

Parametrizovať prácu znamená určiť, ktorý typ práce je prípustný na príslušnej fakulte a s akými 

vlastnosťami. Kombináciou číselníkov a doplnením ďalších atribútov vzniká typ záverečnej práce 

na fakulte. Parametrizácia sa vykonáva v aplikácií na administráciu záverečných prác.  

Pri vypísaní (zaevidovaní) zadania je možné zaevidovať iba taký typ práce, ktorý je 

nadefinovaný pri parametrizácií na príslušnej fakulte. Proces parametrizácie znamená definovať pre 

typ práce ďalšie vlastnosti a dajú sa zhrnúť do nasledujúcich oblastí: 

- definovanie signovania práce pre typ, 

- výber a nastavenie prípustných osôb pre typ,  

- výber a nastavenie prípustných textov pre typ,  

- výber a nastavenie prípustných textov pre štruktúrovaný posudok. 

 

Signovanie typu práce 

Kombináciou číselníka typov záverečných prác a typov signovania je určenie akým 

spôsobom je signované zadanie pre príslušný typ práce. Danou kombináciou je možné vytvoriť 

situáciu:  

- na PF UPJŠ je možné zaevidovať bakalársku záverečnú prácu signovanú riaditeľom ústavu (t.j. 

dané zadanie schvaľuje osoba, ktorá má funkciu zodpovedajúcu vedúcemu strediska a vo výstupnej 

zostave k osobe je pripísané riaditeľ ústavu),   

- na LF UPJŠ je možné zaevidovať bakalársku prácu signovanú prednostom kliniky (t.j. dané 

zadanie schvaľuje osoba, ktorá má funkciu zodpovedajúcu vedúcemu strediska a vo výstupnej 

zostave k osobe je pripísané prednosta kliniky), 

- na PF UPJŠ je možné zaevidovať doktorandskú záverečnú prácu signovanú predsedom odborovej 

komisie (t.j. dané zadanie schvaľuje osoba, ktorá je uvedená ako garant študijného odboru alebo 

programu, pre ktorý je zadanie vypísané a vo výstupnej zostave k osobe je pripísané predseda 

odborovej komisie). 

Upozorňujeme, že na fakultu/univerzitu je možné zaviesť jeden typ záverečnej práce 

s viacerým typom signovania t.j. je možné napr. bakalársku prácu signovať na jednej fakulte aj 

riaditeľom ústavu aj garantom. Ak je zadanie schválené viacerými osobami (v prípade, že je určená 

pre viacero študijných programov t.j. schvaľovali rôzni garanti), tak na dokumente zadania 

záverečnej práce, tak je zobrazovaný schvaľovateľ, ktorý zodpovedá študijnému programu štúdia 

študenta. 

Pri definovaní typu záverečnej práce na fakulte je možné vybratý typ naviazať na číselník 

typ práce EZP, CRZP. Exportované budú iba tie typy prác, ktoré sú naviazané na príslušný číselník. 

Pri definovaní typu záverečnej práce na fakulte je možné vybratý typ naviazať na jazyk, 

ktorý určuje povinnosť evidovania textu, ktorý zodpovedá druhu názov, text autora a abstrakt práce  

v danom jazyku bez ohľadu na jazyk práce. Danou parametrizáciou je možné dosiahnuť, že názov 

záverečnej práce a abstrakt systém bude vyžadovať, aby bol zadaný napr.: v anglickom jazyku, 

napriek tomu, že primárny jazyk je slovenský a sekundárny je nemecký.    
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Osoby typu práce 

Kombináciou číselníka typov záverečných prác a typov osôb záverečnej práce je určenie aké 

osoby je možné zaevidovať pre daný typ.  Priradením typu osoby k typu definujeme aj nasledujúce 

atribúty: 

- poradie príslušného typu osoby – určuje v akom poradí sú zobrazované osoby na dokumente 

zadania záverečnej práce 

- zobrazovať – atribút, ktorý určuje, či daný typ osoby je zobrazovaný na dokumente zadania 

záverečnej práce 

- hodnotí prácu – predvolené nastavenie pri pridaní osoby k zadaniu záverečnej práce, či daná 

osoba môže hodnotiť prácu a teda aj predmety súvisiace so záverečnou prácou  

- eviduje posudok – predvolené nastavenie pri pridaní osoby k zadaniu záverečnej práce, či 

daná osoba vkladá posudok k danej práci (upozorňujeme, že každé zadanie musí mať aspoň 

jednu osobu, ktorá eviduje posudok bez ohľadu na typ osoby) 

 

Texty typu práce 

Kombináciou číselníka typov záverečných prác a typov textu je určené, aké texty je možné 

zaevidovať pre daný typ.  Priradením textu k typu definujeme aj nasledujúce atribúty: 

- poradie príslušného textu – určuje v akom poradí sú zobrazované texty na dokumente 

zadania záverečnej práce 

- zobrazovať – atribút, ktorý určuje, či daný text je zobrazovaný na dokumente zadania 

záverečnej práce 

- úplnosť – atribút, ktorý určuje, či daný text je povinný na úplnosť zadania t.j. bez daného 

textu nie je možné vytlačiť zadanie pre akceptovaného študenta 

 

Texty posudku práce 

Kombináciou číselníka typov záverečných prác a typov textu posudku je určenie aké texty 

posudku je možné zaevidovať pre daný typ.  Priradením textu posudku k typu definujeme aj 

nasledujúce atribúty: 

- poradie príslušného textu posudku – určuje v akom poradí sú zobrazované texty posudku na 

dokumente posudku záverečnej práce 

- bodové kritérium – atribút, ktorý určuje, či daný text posudku je hodnotený aj bodovo 

a určuje vzhľad zobrazovania na dokumente posudku záverečnej práce a zároveň či je 

možné pre daný text posudku definovať maximálnu hranicu bodového ohodnotenia 

- maximum – bodová hranica  

- hodnotiace kritérium – atribút, ktorý určuje, či daný text posudku je hodnotený aj 

klasifikačným stupňom a určuje vzhľad zobrazovania na dokumente posudku záverečnej 

práce  

- text posudku môže byť bez ďalšieho hodnotenia alebo len bodovací alebo hodnotiaci 

(nemôže byť zároveň bodovací a aj hodnotiaci) 

 

Daným spôsobom vytvárame metadáta pre zadania záverečnej práce, ktoré môžu vznikať. 

Upozorňujeme, že vytvárame kombináciu číselníkových položiek, ktoré sú na príslušnej fakulte 

prípustné pre použitie. Ak niektorú položku nechceme používať, tak ju odstránime z daného typu 

záverečnej práce t.j. napr.: ak textová položka cieľ nemá byť súčasťou zadania bakalárskej 

záverečnej práce, tak danú položku odstránime pre daný typ. Ak chceme aby sme ani nemohli 

pridať cieľ pre typ záverečnej práce, tak ukončíme platnosť danej číselníkovej položky v správe 

číselníkov. Ak ukončím položke platnosť, ale daná položka bola použitá pre nejaký typ záverečnej 

práce, tak sa požíva s danými vlastnosťami. 
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1.3 Zadanie záverečnej práce 

Zadanie záverečnej práce je administrované na fakulte pomocou samostatnej aplikácie. 

Zadanie je definované niekoľkými atribútmi, pričom hodnoty atribútov sú zbierané v rôznych 

stavoch životného cyklu zadania. Niektoré vlastnosti, atribúty sú získané v iných aplikáciách 

a niektoré sú získané z externých systémov (externé EZP, CRZP).   

Atribúty zadania záverečnej práce: 

- fakulta – určuje na akej fakulte je zadanie v ponuke t.j. kde je zadanie zaevidované (na dokumente 

zadania záverečnej práce je zobrazovaná fakulta akceptovaného študenta t.j. akreditujúca fakulta 

študijného programu štúdia študenta) 

- akademický rok – rok vypísania zadania 

- stredisko – určuje na akom stredisku je zaevidované zadanie, ponúkané sú strediska, ktoré 

zabezpečujú výučbu na príslušnej fakulte 

- vedúci strediska – atribút, ktorý je zobrazovaný na dokumente zadania záverečnej práce, nie je 

evidovaný ale určený strediskom, pričom systém vyhľadá v danom akademickom roku osobu, ktorá 

má na danom stredisku funkciu, ktorá je druhu 5 – vedúci strediska, pričom na dokumente je 

zobrazovaný text funkcie 

- typ práce – dané parametrizáciou práce na fakulte   

- jazyk práce – výber z číselníka jazykov 

- sekundárny jazyk práce – výber z číselníka jazykov 

- spôsob signovania – dané parametrizáciou práce na fakulte  

- dátum zadania – dátum zaevidovania práce 

- plánovaný dátum odovzdania 

- hraničný dátum pre študenta – dátum dokedy môže študent administrovať svoju prácu v AiS2 

(vložiť prácu do úložiska, abstrakt práce) 

- úplnosť zadania – atribút, ktorý hovorí o úplnosti zadania (podpora, že práca môže byť úplná iba 

v prípade, že má vyplnené povinné atribúty), len pre úplnú prácu je možné vygenerovať dokument 

zadania záverečnej práce  

- počet študentov - koľko študentov sa môže prihlásiť na zadanie 

- spôsob sprístupnenia elektronickej verzie práce – nepovinný atribút zadania záverečnej práce, 

ktorý zodpovedá plánovanej licenčnej úrovne, v prípade zvolenia daného atribútu, bude daný 

spôsob zobrazovaný na tlačovej forme zadania, spôsob sprístupnenia má informatívny charakter 

a znázorňuje dohodnutý spôsob zverejnenia (študent môže zvoliť pri evidovaní licenčnej zmluvy 

inú úroveň) 

- príznak práce – nepovinný atribút, v tejto chvíli podporujeme hodnotu P – praktická záverečná 

práca, pričom pri nastavení tejto hodnoty sa nebude do EZP vkladať samotná práca v podobe 

súboru, ale bude sa evidovať tzv. normostrana o danom diele, umeleckom výstupe, ... pre potreby 

CRZP 

- prípustné osoby zadania vzhľadom na typ – dané parametrizáciou práce na fakulte, atribúty 

hodnotí prácu, eviduje posudok sú predvolené podľa parametrizácie, ale môžu byť nastavenú na inú 

hodnotu pre konkrétnu tému zadania záverečnej práce, aj dve osoby toho istého typu, môžu mať 

hodnoty atribútov nastavené rôzne  

- prípustné texty zadania vzhľadom na typ – dané parametrizáciou práce na fakulte   

- určenie zadania pre koho je určená v zmysle odbor, študijný program, príslušné schvaľovanie 

zadania 

- študenti zadania 

- schválenie zadania práce 

 

Tlačová forma zadania záverečnej práce obsahuje: 

- fakultu/univerzitu, ktorá definuje (akredituje) štúdium akceptovaného študenta práce 

- meno, priezvisko študenta 
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- študijný program štúdia študenta 

- študijný odbor študijného programu štúdia študenta 

- typ záverečnej práce 

- jazyk záverečnej práce 

- sekundárny jazyk  (pokiaľ je definovaný) 

- definované texty príslušného typu práce (Názov, Anotácia, ...) 

- definované typy osôb a ich plné mená (Školiteľ, Oponent, ...) 

- školiace pracovisko, pričom názov položky je prevzatý z typu organizačnej jednotky,  ktorej 

patrí zadanie záverečnej práce (napr.: práca je zaevidovaná na Ústave matematických vied,  

daná organizačná jednotka je typu Ústav, čo je zároveň názov položky) 

- vedúceho školiaceho pracoviska, ktorý je zisťovaný ako osoba, ktorá má platnú funkciu, ktorá 

zodpovedá druhu funkcie vedúceho strediska (5), popis funkcie zároveň slúži ako názov 

položky (napr.: pre druh funkcie vedúci strediska je definovaná funkcia Riaditeľ ústavu, Vedúci 

katedry, Prednosta kliniky, ...) 

- spôsob sprístupnenia elektronickej verzie práce (pokiaľ je definovaný) 

- dátum schválenia 

- dátum zadania záverečnej práce 

- plné meno schvaľovateľa zadania práce a jeho funkčné zaradenie, ktoré je dané typom 

signovania 

 Zadanie záverečnej práce má tri vzhľady: 

- zadanie - zadanie záverečnej práce – obsahuje popisované atribúty – daná výstupná zostava je 

oficiálna ide o predvolenú šablónu, ktorú nie je možné meniť, slúži na vytváranie  odvodených 

šablón, 

- zadanie s podpismi - zadanie záverečnej práce s podpismi študenta, školiteľa/vedúceho – 

základné zadanie s vyhradeným priestorom pre podpis študenta a podpis školiteľa/vedúceho 

záverečnej práce – odvodená šablóna, ktorú je možné nastaviť ako odporúčanú (predvolenú),  

- zadanie s podpismi a súhlasom - zadanie záverečnej práce s podpismi študenta, 

školiteľa/vedúceho, súhlas školiteľa/vedúceho s odovzdaním – odvodená šablóna, ktorú je 

možné nastaviť ako odporúčanú (predvolenú). 

 

S povinnosťou zasielať záverečné práce do CRZP sa zvýšila dôležitosť administrácie 

záverečných prác. Každá škola každý rok produkuje veľké počty záverečných prác a s danou časťou 

systému pracuje čoraz viac používateľov. Evidencia zadania záverečnej práce sa postupne 

nabaľovala a rozdelenie na niekoľko záložiek je neprehľadné. Pre používateľa je dosť náročne 

vyplniť zadanie ako také. Cieľom je vytvoriť jednoduchší jednoliaty formulár, ktorý tým pádom 

nadobudne na dĺžke, ale zadanie ako celok by malo byť logicky presnejšie rozdelené a teda aj 

ľahšie vypĺňané a v neposlednom rade jednoduchšie kontrolovateľné ako celok. 

 

Zadanie záverečnej práce má svoje pevné atribúty ako sú typ záverečnej práce, jazyk práce, 

... a má atribúty, ktoré sú závislé od parametrizácie typu záverečnej práce. Ide o atribúty typy textov 

zadania, ich jazykové mutácie, typy osôb zadania. Rozdielne texty, typy osôb sú aj v rámci jednej 

fakulty. Zároveň je niekoľko atribútov, o ktorých dopredu nevieme povedať koľko ich bude a nie sú 

dané parametrizáciou. Zadanie záverečnej môže byť určené pre viacero študijných programov, 

prípadne podprogram, ... a teda môže mať aj viac schválení. Na jedno zadanie môže byť 

prihlásených viacero študentov. Z daného hľadiska je problematické navrhnúť univerzálny pevný 

formulár na evidovanie zadania záverečnej práce. Napriek tomu je cieľ zadanie záverečnej práce 

mať na jednom dialógu, aby to zodpovedalo formulárovému zadaniu. Daný dialóg je vytváraný 

dynamicky a jeho „dĺžka“ bude závisieť od typu práce, jej parametrizácie a konkrétnych dát. Návrh 

vzhľadu dialógu na evidenciu témy záverečnej práce znázorňuje Obrázok 1. 
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 ui Zadanie záv erečnej  práce

Zadanie záv erečnej  práce

Potvrdiť ESC

Zadanie záverečnej práce

Základné atribúty, typ záverečnej práce 

2012/2013

Fakulta/Univerzita PF UPJŠ - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká  fakulta

Akademický rok Stredisko ÚINF - Ústav informatiky

Typ práce zvoľte typ záverečnej práce

Jazyk práce SK - slovenský Sekundárny jazyk

Príznak práce Spôsob sprístupnenia Z

Texty zadania

Názov SK - slovensky

EN - anglický

Anotácia SK - slovenský

EN - anglický

D

D

D

D

Osoby zadania

Študenti/Autori

Študijný odbor, program, schvaľovanie

Maximálny počet študentov, ktorí sa môžu prihlásiť

Dátumy, úplnosť zadania

Dátum zadania

Vedúci <<+ DEL  + 

Hodnotí prácu Eviduje posudokÁno Nie Áno Nie

Oponent <<+ DEL  + 

Hodnotí prácu Áno Nie Áno NieEviduje posudok

Študent/Autor <<+ DEL Akceptovaný Áno Nie  + 

Štúdium

Pridať Aktualizovať Odobrať

10.11.2012 Dátum odovzdania plánovaný hraničný Úplnosť zadania A - úplné

 
Obrázok 1 - Návrh vzhľadu formulára pre zadanie záverečnej práce 

 

Dialóg, ktorý súži na vytvorenie/detail zadania záverečnej práce je rozdelený na niekoľko 

častí: 

- Základné atribúty – fakulta/univerzita, akademický rok, stredisko, typ práce, jazyk práce, 

sekundárny jazyk, príznak práce, spôsob sprístupnenia. Pri pridávaní zadania je nutné zvoliť práve 

typ práce, ktorý ovplyvňuje ďalšie atribúty. Bez potvrdenia danej časti nie sú aktívne ďalšie časti 

formulára. Daná časť má pevnú výšku. 

- Texty zadania – zoznam typov textov podľa typu práce s možnosťou priamej editácie textu. 

Systém umožňuje evidovať texty v jazykových mutáciách určených jazykom práce, sekundárnym 

jazykom a v jazyku určenom parametrizáciou typu záverečnej práce na fakulte. Výška danej časti 

záleží od počtu textov, ktoré sa zadávajú pre zvolený typ práce. 

- Osoby zadania – zoznam typov osôb zadania podľa typu práce. Formulár je predvolený na 

jednu osobu pre každý typ a zároveň umožňuje pridať ďalšiu osobu daného typu. Pre osobu je 

zároveň na základe parametrizácie predvolená hodnota parametrov, či daná osoba hodnotí prácu a či 

eviduje posudok. Nastavením daných atribútov je možné určiť, že napr.: oponent hodnotí záverečnú 
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prácu, ale neeviduje posudok práce. Výška danej časti záleží od počtu osôb na danej téme 

záverečnej práce, minimálna výška je po jednej osobe z každého typu osoby podľa typu práce. 

- Študenti – maximálny počet študentov, ktorí sa môžu prihlásiť na tému a priestor na pridanie 

konkrétneho študenta. Systém je prednastavený na prihlásenie jedného študenta spolu s informáciou 

o jeho štúdiu a či je akceptovaný na tému. Zároveň je možné pridať priestor pre ďalšieho študenta. 

V prípade, že na tému je prihlásených viac študentov, tak sú zobrazení všetci študenti. Výška danej 

časti záleží od počtu prihlásených študentov na danej téme záverečnej práce, minimálna výška je 

jeden študent.  

- Študijný program, program, schvaľovanie – určenie záverečnej práce a príslušné schválenie. 

Daná časť má minimálnu výšku dvoch zobrazených riadkov tabuľky. Pri zväčšovaní dialógu sa 

bude na výšku zväčšovať práve táto časť. 

- Dátumy, úplnosť zadania – dátum zadania, dátum odovzdania plánovaný, hraničný, úplnosť 

zadania. Daná časť má pevnú výšku. 

Naznačené buttony Potvrdiť, ESC, Pridať, Aktualizovať, Odobrať, DEL, Z – zobraziť, D – 

detail majú svoju podobu príslušnej ikonky. Návrh rieši hlavne rozloženie prvkov a aké prvky budú 

použite. 

1.4 Záverečná práca 

Akceptovaný študent k zadaniu záverečnej práce tvorí samotnú záverečnú prácu. Práca sa 

ukladá do lokálneho úložiska evidencie záverečných prác (EZP). Prácu do EZP vkladá študent 

a zároveň eviduje sprístupnenie práce licenčnou zmluvou, vypĺňa abstrakt práce. Práce z úložiska sú 

exportované do CRZP. V úložisku práca získava ďalšie atribúty:  

- elektronická podoba práce, prílohy 

- dátum odovzdania elektronickej podoby – dátum odovzdania práce v EZP 

- dátum odovzdania elektronickej podoby – dátum odovzdania práce v CRZP 

- abstrakt zadania od študenta v jazykových mutáciách – atribút preberaný z EZP 

- hodnotenie jednotlivých osôb zadania k abstraktu 

- posudky jednotlivých osôb zadania k abstraktu 

- atribúty spojené s kontrolou originality (potrebné vyšpecifikovať presné atribúty), potvrdenie 

o originalite 

- dátum vykonania kontroly originality 

- potvrdenie o súhlase so zverejnením zadania (atribúty licenčnej zmluvy) 

- dátum obhájenia – atribút, ktorý sa eviduje pri štátnych skúškach (podpora v súvislosti 

s obhajobou na štátnych skúškach, prihlásenie na obhajobu je s väzbou na zadanie, čiže akú prácu 

študent obhajuje) 

- ... 

Úložisko môže byť priamo súčasťou AiS2 alebo je používané externé (EZP SVOP).  

Možnosť používať EZP v AiS2 je daná parametrizáciou. Aby systém ponúkal možnosť pracovať 

s EZP t.j. mať možnosť ukladať záverečné práce do AiS2, zaevidovať licenčnú zmluvu, ..., vytvoriť 

export pre CRZP, ..., je potrebné nastaviť parameter systému EZPvAiS (Rozlišovací parameter, či 

EZP je súčasťou AiS2 t.j. či AiS2 je aj úložiskom záverečných prác, ktoré komunikuje s CRZP. Ak 

hodnota nie je nastavená, tak sa predpokladá, že AiS2 neobsahuje EZP. Hodnota parametra je 

spoločná pre celú inštaláciu, nastavuje sa bez organizačnej jednotky.). Prístupy na úložisko je 

riadené rolou a na ďalšej úrovni dátumovou akciou. Prístup používateľa s rolou študent do EZP na 

možnosť vloženia záverečnej práce, zaevidovania licenčnej zmluvy, ... je riadené dátumovou akciou 

33 – Evidencia záverečných prác. Okrem dátumovej akcie, môže byť prístup študenta do EZP za 

účelom administrácie záverečnej práce povolené nastavením atribútu Hraničný dátum pre študenta 

v zadaní záverečnej práce. Ak daný dátum nie je nastavený, tak má študent prístup len počas 

dátumovej akcie. Ak je daný dátum nastavený, tak má akceptovaný študent daného zadania prístup 

povolený do nadefinovaného dátumu. Administrácia záverečných prác z pohľadu parametrizácie, 
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exportov/importov pre EZP a CRZP je určená akciami na vyvolanie daných služieb, ktoré sú 

sprístupnené role 88 - správca parametrov záverečných prác, exportov/importov pre EZP, CRZP - 

Možnosť definovania parametrov zadaní záverečných prác, posudkov záverečných prác. 

Sprístupnené akcie na služby importu/exportu voči EZP, CRZP. Rola sa viaže na úroveň 

fakulty/univerzity.  

1.5 Životný cyklus záverečnej práce 

Záverečné práce od svojho vzniku až po zaevidovania do centrálneho registra a následného 

zverejnenie v knižničnom systéme prechádzajú rôznymi procesmi. 

Zadanie je možné zaevidovať aj bez vyplnenia všetkých atribútov. Na začiatku je zadanie 

iba evidované. Aby bolo zadanie schválené musí mať vyplnené všetky povinné texty dané 

parametrizáciou typu práce a musí byť označená ako úplné zadanie.  

Vo výberovej položke Typ práce typ je znázornený typ záverečnej práce s presným určením 

schvaľovateľa. Prácu nie je možné schváliť bez toho, aby bola vybratá osoba, ktorá má byť 

schvaľovateľom. Ak daná osoba nie je určená, tak systém upozorňuje na danú skutočnosť, ale 

umožňuje uložiť zadanie aj bez schvaľovateľa. Schvaľovateľ vyplýva z typu signovania práce a 

pridáva na záložke Odbor/Program/Schvaľovanie. Pri výbere študijného odboru, programu, 

podprogramu, schvaľovateľa je výberová položka schvaľovateľ napĺňaná na základe druhu 

signovania t.j. buď na základe funkcie vedúceho pracoviska alebo na základe garantovania 

študijného odboru, programu, podprogramu (ponúkané sú osoby definované ako garant, 

spolugarant, 1. garant a predseda odborovej komisie v aplikácií VSST040). Pri výbere musí byť 

zvolená aspoň jedna položka z množiny študijný odbor, program, podprogram, schvaľovateľ. V 

prehľade je zobrazená osoba, ktorá je určená ako schvaľovateľ a aj zapisovateľ schválenia. Danej 

osobe je následne sprístupnené tlačidlo na schválenie zadania (zadania môže na príslušnom 

stredisku schvaľovať za príslušnú osobu aj administrátor záverečných prác). Pri schvaľovaní 

zadania sú evidované dve osoby. Osoba, ktorá schvaľuje/schválila zadanie t.j. schvaľovateľ a osoba, 

ktorá dané schválenie zapísala do systému t.j. zapisovateľ schválenia. Zapisovateľ schválenia je 

používateľ, ktorý je schvaľovateľom alebo na danom stredisku, kde je zadanie vypísané, má rolu 54 

- administrátor záverečných prác na stredisku alebo 99 – administrátor záverečných prác študijného 

programu.   

Po akceptovaní študenta na téme záverečnej práce nastáva stav rozpracované v EZP. 

Znamená to, že prihlásenému študentovi patrí dané zadanie a môže v EZP pracovať s daným 

zadaním. Systém zabezpečuje, že na jednu tému môže byť akceptovaný iba jeden študent. Ak sa na 

tému prihlasuje sám študent, tak je iba prihlásený a musí ho niekto akceptovať. Ak študenta na tému 

pridáva osoba práce alebo administrátor, tak sa automaticky stáva aj akceptovaným.  

Systém zabezpečuje existenciu údajov zadania záverečnej práce a aby nevznikali 

nezrovnalosti medzi údajmi v systéme a papierovej forme, tak vygenerovanie oficiálneho 

dokumentu (Tlač zadania záverečnej práce) je podmienené zaevidovaním potrebných dát. Zadanie 

záverečnej práce musí mať: 

1. aspoň jednu osobu typu školiteľ, vedúci, konzultant alebo oponent, samozrejme, že systém 

ponúka iba tie typy, ktoré sú nastavené v parametrizácií pre daný typ záverečnej práce (sú typy 

záverečných prác ako rigorózne, kde sa uvádza iba oponent), 

2. aspoň jednu osobu, ktorá má nastavené, že eviduje posudok (nutná podmienka pre CRZP), 

3. v jazyku práce zaevidované všetky texty, ktoré sú označené ako povinné na úplnosť zadania 

pre daný typ práce, 

4. v jazyku definovanom parametrizáciou typu práce zaevidované texty, ktoré zodpovedajú 

druhu názov, 

5. akceptovaného študenta, 

6. pre štúdium študenta zaevidované schválenie zadania záverečnej práce, 

7. nastavený atribút, že je úplné.    
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Ak nie sú splnené podmienky, tak systém upozorní na danú skutočnosť, že nie sú splnené 

podmienky na oficiálne tlačivo zadania záverečnej práce a umožní používateľovi zobraziť pracovnú 

verziu zadania. Neúplný dokument obsahuje vodotlač textu Pracovná verzia. 

Pred obhajobou záverečnej práce na štátnych skúškach musí byť práca zaevidovaná v EZP 

(v AiS2 alebo externom). Aby mohla byť práca zaslaná do CRZP na kontrolu originality, musí mať 

zaevidovaný abstrakt, licenčnú zmluvu pre centrálne sprístupnenie a pre sprístupnenie na vysokej 

škole, prípadne autor vyplní sprístupnené texty záverečnej práce (kľúčové slová, ...). V úložisku 

študent nastavuje príznak práci, či ide o finálnu verziu, ktoré sú zasielané do CRZP, kde práca 

získava potvrdenie o originalite, ktoré je následne preberané do úložiska. Osoby zadania, ktoré majú 

príznak, že môžu hodnotiť prácu, môžu zaevidovať hodnotenie záverečnej práce k danému zadaniu 

a hodnotiť predmety, ktoré má študent zapísané a sú typu záverečná práca. Osoby zadania, ktoré 

majú príznak, že evidujú posudok, môžu zaevidovať posudok. Posudok je možné vytvoriť cez 

štruktúrované položky definované parametrizáciou alebo priamym vložením posudku v podobe 

súboru. K jednej práci môže jedna osoba, ktorá eviduje posudok, vložiť len jeden posudok. 

Hodnotenie je viazané vždy k záverečnej práci, čiže sa to dá chápať aj k  zaevidovanému abstraktu 

práce, nakoľko práca môže byť pripustená na obhajobu opakovane a môže existovať viac verzií 

vypracovania práce. Ak chceme dosiahnuť stav, že autor ma prepracovať prácu a chceme zachovať 

existujúci posudok, hodnotenie a mať možnosť vložiť nový posudok, tak je potrebné dať vytvoriť 

k téme novú verziu. Ak sa práca len aktualizuje, tak je možné posudok tiež len aktualizovať. 

Prihláška na obhajobu práce na štátnych skúškach je zviazaná so zadaním a samotnou 

prácou, ktorú študent obhajuje. Po zaevidovaní konečného hodnotenia za obhajobu záverečnej práce 

je zaevidovaný dátum obhájenia záverečnej práce. Informácie zaevidované v AiS2 smerujú do 

CRZP (za predpokladu, že je nastavený príslušný stav práce a existujú vložené potrebné posudky). 

EZP je úložisko záverečných prác, čiže eviduje samotné práce, ktoré boli vypracované 

k zadanej téme. Podobne aj CRZP sa zaoberá samotnou prácou. AiS2 zabezpečuje administráciu 

záverečných prác z pohľadu tvorby zadania záverečnej práce, prihlásenia študenta na zaevidované 

zadanie záverečnej práce. Po spracovaní záverečnej práce v EZP a po zaevidovaní v CRZP sa 

informácie o práci opäť dostávajú do AiS2, kde sa k samotnej práci eviduje posudok a následne je 

obhajovaná v rámci štátnych skúšok. V AiS2 je potrebné sa na záverečnú prácu pozerať z pohľadu 

zadania a aj samotnej práce. Reálna situácia je taká, že k mnohým zadaniam záverečných prác 

nikdy nie je zaevidovaná samotná práca. A naopak niekedy vznikne situácia, že k jednému zadaniu 

sú vypracovaná aj dve práce od toho istého študenta (nie je to prípad, že dvaja študenti pracujú na 

jednej záverečnej práci). Samozrejme, že danú situáciu chceme mať zaevidovanú v systéme. 

Záverečná práca v rámci komplexného životného cyklu (aj s použitím EZP v rámci AiS2) sa 

nachádza v niekoľkých stavoch, ktoré sú definované CRZP. Do daného číselníka sú zahrnuté stavy 

pre zadanie aj pre samotnú prácu. Z daného hľadiska evidujeme stav aj pre zadanie aj pre samotnú 

prácu.  

 

Stavy záverečnej práce: 

- Návrh zadania - daný stav je prvý v poradí, ktorý záverečná práca získava po zaevidovaní 

zadania záverečnej práce do systému, kým práca nie je schválená. 

V AiS2 získava daný stav zadanie po zaevidovaní zadania. V danej chvíli ešte nie je zaevidovaná 

práca. 

- Schválené zadanie - po zaevidovaní schválenia zadania záverečnej práce v systéme, 

v prípade zrušenia schválenia sa práca dostáva do predchádzajúceho stavu, ale iba za predpokladu, 

že práca bola v danom stave. 

V AiS2 získava daný stav zadanie po zaevidovaní schválenia. V danej chvíli ešte nie je zaevidovaná 

práca. 

- Rozpracované v EZP – po akceptovaní študenta na téme záverečnej práce t.j. je určený 

študent, ktorý môže v EZP vkladať samotnú prácu, ... 
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V AiS2 získava daný stav zadanie aj práca po akceptovaní študenta na téme záverečnej témy. 

- Finálne v EZP – po označení zaevidovanej práce, že je to finálna verzia záverečnej práce 

(len v prípade, že je použité AiS2 úložisko EZP). 

V AiS2 získava daný stav zadanie aj práca po označení práce za finálnu. 

- Export z EZP – po vyvolaní exportu dávky z EZP (len v prípade, že je použité AiS2 

úložisko EZP). 

V AiS2 získava daný stav zadanie aj práca po vyvolaní exportu z EZP. 

- Import v CRZP – importovaná informácia z CRZP, či bola záverečná práca zaevidovaná 

v CRZP. 

V AiS2 získava daný stav zadanie aj práca v prípade, že sa vráti informácia z CRZP a zatiaľ 

v CRZP sa práca nedostala do ďalšieho stavu. 

- Kontrola originality - importovaná informácia z CRZP, či prebehla kontrola originality 

záverečnej práce v CRZP. 

V AiS2 získava daný stav zadanie aj práca v prípade, že sa vráti informácia z CRZP. 

- Obhájené – po zaevidovaní konečného hodnotenia po obhajobe záverečnej práce. 

V AiS2 nastavuje daný stav štátnicová komisia, stav pre zadanie a pre prácu závisí od rozhodnutia 

komisie (viď nižšie).  

- Neobhájené dočasne – po zaevidovaní hodnotenia po obhajobe záverečnej práce. 

V AiS2 nastavuje daný stav štátnicová komisia, stav pre zadanie a pre prácu závisí od rozhodnutia 

komisie (viď nižšie).  

- Neobhájená trvale – po zaevidovaní hodnotenia po obhajobe záverečnej práce. 

V AiS2 nastavuje daný stav štátnicová komisia, stav pre zadanie a pre prácu závisí od rozhodnutia 

komisie (viď nižšie). 

- Neimportované  v CRZP 

V AiS2 získava daný stav zadanie aj práca v prípade, že sa vráti informácia z CRZP. 

- Nepripustené k obhajobe dočasne - daný stav je nastavovaný administrátorom záverečných 

prác, ak je EZP súčasťou AiS2. 

- Nepripustené k obhajobe trvale - daný stav je nastavovaný administrátorom záverečných 

prác, ak je EZP súčasťou AiS2. 

- Export pre archiváciu – daný stav sa nastavuje v prípade, že práca je v konečnom stave 

v EZP (obhájená, neobhájená trvale, nepripustená k obhajobe trvale), má zaevidované potrebné 

posudky, stav nastavuje systém a je to počas obdobia opätovného zaslania práce do CRZP. 

- Archivované v CRZP – daný stav práci nastavuje systém, v prípade, že export pre archiváciu 

práce v CRZP prebehol správne. 

- Pregeneruj protokol – daný stav je možné dosiahnuť aktualizáciou zadania záverečnej práce, 

ktorá je v stave kontrola originality, aktualizáciu môže vykonať iba administrátor záverečných prác, 

daný stav slúži na opravu metadát záverečnej práce v CRZP bez vykonania samotnej kontroly 

originality (pregeneruje sa len protokolu), následne sa práca dostáva do stavu kontrola originality. 

 

V rámci životného cyklu záverečnej práce po spracovaní v CRZP a zaslaní výsledku do 

AiS2, môže nastať niekoľko situácií pred obhajobou a v rámci obhajoby, od ktorých sa odvíja 

ďalšie spracovanie práce v internom aj externom EZP a aj v CRZP. 

Pred obhajobami záverečnej práce môže nastať: 

- študent nie je pripustený s danou prácou k obhajobe dočasne,  

pre CRZP práca dostáva stav neobhájená dočasne, v internom EZP znamená, že študent môže 

aktualizovať prácu, čo následne, ak aktualizuje prácu zmení stav práce na rozpracované v EZP, 

študent nemôže vložiť ďalšiu prácu, pre externé EZP dostáva práca stav neobhájená dočasne, 

v AiS2 zadanie aj práca získava stav neobhájené dočasne, 

- študent nie je pripustený s danou prácou k obhajobe trvale (bez vytvorenia novej verzie), 
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pre CRZP práca dostáva stav neobhájené trvale, v internom EZP existuje pre zadanie záverečnej 

práce samotná práca vo verzii 1, študent už nemôže vložiť ďalšiu prácu, pre externé EZP práca 

dostáva stav neobhájená trvale, v AiS2 zadanie aj práca získava stav neobhájené trvale, 

- študent nie je pripustený s danou prácou k obhajobe trvale s vytvorením novej verzie, 

pre CRZP práca dostáva stav neobhájená trvale nakoľko má vypracovať novú, v internom EZP 

vzniká k zadaniu nová práca vo verzii vyššej, ktorú študent môže aktualizovať, stav novej práce je 

rozpracovaná v EZP, pre externé EZP dostáva obhajovaná práca stav neobhájené trvale, v AiS2 

zadanie získava stav neobhájené dočasne, práca dostáva stav neobhájená trvale. 

Po obhajobách záverečnej práce v rámci štátnej skúšky môže nastať: 

- študent obháji záverečnú prácu,  

pre CRZP práca dostáva stav obhájené, v internom EZP existuje pre zadanie záverečnej práce 

samotná práca vo verzii 1, študent už nemôže vložiť ďalšiu prácu, pre externé EZP práca dostáva 

stav obhájená, v AiS2 zadanie aj práca získava stav obhájené, 

- študent neobháji záverečnú prácu, komisia rozhodne, že je to konečné, 

pre CRZP práca dostáva stav neobhájené trvale, v internom EZP existuje pre zadanie záverečnej 

práce samotná práca vo verzii 1, študent už nemôže vložiť ďalšiu prácu, pre externé EZP práca 

dostáva stav neobhájená, v AiS2 zadanie aj práca získava stav neobhájené trvale, 

- študent neobháji záverečnú prácu, komisia rozhodne, že študent má upraviť danú prácu, 

pre CRZP práca dostáva stav neobhájená dočasne, v internom EZP znamená, že študent môže 

aktualizovať prácu, čo následne ak aktualizuje prácu zmení stav práce na rozpracované v EZP, 

študent nemôže vložiť ďalšiu prácu, pre externé EZP dostáva práca stav neobhájená dočasne, 

v AiS2 zadanie aj práca získava stav neobhájené dočasne, 

- študent neobháji záverečnú prácu, komisia rozhodne, že študent má k príslušnému zadaniu 

vypracovať novú prácu, 

pre CRZP práca dostáva stav neobhájená trvale nakoľko má vypracovať novú, v internom EZP 

vzniká k zadaniu nová práca vo verzii vyššej, ktorú študent môže aktualizovať, stav novej práce je 

rozpracovaná v EZP, pre externé EZP dostáva obhajovaná práca stav neobhájené trvale, v AiS2 

zadanie získava stav neobhájené dočasne, práca dostáva stav neobhájená trvale.    

 

V praxi sa vyskytujú prípady, kedy až pre obhajobou sa zistia chyby v zadaní záverečnej 

práce. V lepšom prípade ide o preklepy v názve práce alebo v nejakom texte zadania. Bohužiaľ sa 

stáva, že práca bola zaslaná do CRZP so zlým typom práce (napr.: práca nie je bakalárska ale 

magisterská) alebo sa zmenila osoba zadania (napr.: zmenil sa vedúci práce). CRZP umožňuje 

aktualizáciu metadát záverečnej práce nastavením stavu práce – pregeneruj protokol. Daný stav je 

možné dosiahnuť iba v stave kontrola originality. Daný stav práce nastavuje systém pri 

aktualizácií zadania v stave kontrola originality. Systém prácu v danom stave zasiela do CRZP 

popri prácach, ktoré sú v stave finálne v EZP. CRZP vytvorí nový protokol s upravenými 

informáciami o záverečnej práci (nevykonáva sa opäť kontrola originality). 
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Prechod jednotlivými stavmi záverečnej práce je pevne daný. Počas životného cyklu je možné do 

niekoľkých stavov vrátiť záverečnú prácu, ale od prvotného stavu do konečného stavu, záverečná práca musí 

prejsť niekoľkými stavmi, pričom nie je možné jednotlivé stavy preskakovať. Celý životný cyklus je zobrazený 

na stavovom diagrame Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj 
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odkazov.
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Obrázok 2. Na konci životného cyklu záverečná práca by sa mala dostať do jedného z dvoch 

konečných stavov a to buď je práca obhájená alebo neobhájená trvale. V rámci AiS2 by sa všetky 

práce mali dostať do jedného z tých stavov. Práca následne ešte z CRZP dostáva stav, že je 

archivovaná. Na konci akademického roku by žiadna práca, na ktorej bol akceptovaný študent, 

nemala byť v stave rozpracované v EZP, finálne v EZP, export z EZP, import v CRZP, kontrola 

originality, neobhájené dočasne, neimportované v CRZP, nepripustené k obhajobe dočasne.  



 

Administrácia záverečných prác v AiS2  

16 

 
Obrázok 2 - Životný cyklus záverečnej práce 
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1.6 Záverečné práce v aplikáciách AiS2 

Záverečné práce sú spravované aplikáciou VSES057 – Evidencia záverečných prác. Študent 

sa prihlasuje na zadanie a administruje priebeh cez aplikáciu VSES017 – Štúdium, zápisné listy, 

záverečné práce, štátne skúšky. Hodnotenie obhajoby záverečnej práce je riadené cez aplikáciu 

VSES229 – Hodnotenie štátnych skúšok, VSES145 – Evidencia termínov štátnych skúšok, komisií 

na termíne, hodnotenie. Mnohé dialógy daných aplikácií sú spoločné, len s rozdielnym prístupom. 

Niektoré dialógy sú využívané aj pri individuálnej administrácii štúdia v aplikácii VSES118 – 

Prehľad študentov, individuálny prístup ... 

Evidencia záverečných prác je primárne určená pre používateľov, ktorí sú zamestnancami. 

Každý používateľ s rolou 3 – zamestnanec, môže zaevidovať tému záverečnej práce. Každá osoba, 

ktorá je priradená k téme, ako školiteľ, vedúci, oponent, konzultant získava dynamickú rolu 84 – 

osoba záverečnej práce. Táto rola používateľa oprávňuje na prístup na administráciu danej témy 

záverečnej práce. Znamená to, že ak nie je používateľ zamestnanec, ale niekto danú osobu uvedie 

na tému záverečnej práce, tak získava prístup na administráciu. Existujú aj špecifické roly, ktoré 

umožňujú administráciu viacerých záverečných prác buď na stredisku, kde je téma vypísaná alebo 

pre študijný program, ktorému sú určené záverečné práce. 

Špecifické roly na administráciu záverečných prác: 

 54 - administrátor záverečných prác na stredisku - Možnosť nahradiť vyučujúcich pri 

administrácií záverečných prác t.j.  vytvárať záverečné práce, definovať ich atribúty, výber 

študentov na záverečné práce, udeľovať hodnotenie záverečných prác a predmetom, ktoré súvisia 

so záverečnými prácou. Rola sa prideľuje na úroveň strediska, ktoré zabezpečuje výučbu 

(katedra, ústav, klinika, ...). Používateľ na príslušnom stredisku môže administrovať všetky 

záverečné práce. 

 99 - administrátor záverečných prác študijného programu - Používateľ, ktorý je uvedený ako 

administrátor záverečných prác ľubovoľného študijného programu. Rola sa neprideľuje ale 

získava, ak osoba, ktorá zodpovedá danému požívateľovi, je priradená ako administrátor 

záverečných prác. Používateľ má možnosť administrovať záverečné práca, ktorých téma bola 

určená pre príslušný študijný program, bez ohľadu na stredisko, kde bola vypísaná. 

 

VSES057 - Evidencia záverečných prác 

Akcie: 

- Administrácia záverečných prác  

 Filter prác podľa atribútov zadania – aplikovaním filtra sú zobrazované zadania 

záverečnej práce,  

 Filter podľa akceptovaných študentov, atribútov práce – aplikovaním filtra sú 

zobrazované samotné záverečné práce, čiže môže nastať situácia, že existuje zadanie 

záverečnej práce, ale neexistuje samotná práca 

 Pridať, aktualizovať zadanie záverečnej práce, detail záverečnej práce 

 Upraviť, odobrať text zadania 

 Pridať, aktualizovať, odobrať osobu zadania, Zmeniť možnosť hodnotiť 

prácu 

 Schváliť tému, Zrušiť schválenie témy, Zmeniť dátum schválenia témy 

 Pridať, odobrať študenta záverečnej práce 

 Prihlásiť, odhlásiť študenta, Akceptovať študenta na zadanie záverečnej práce 

 Odobrať zadanie záverečnú prácu 

 Vytvoriť kópiu zadania 

 Schváliť tému, Hromadné schválenie zadaní 
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 Záverečná práca študenta (VSES020) 

 Tlač zadania záverečnej práce 

 Hodnotenie záverečnej práce 

 Pridať, aktualizovať hodnotenie práce 

 Odobrať hodnotenie  

 Vytvoriť, aktualizovať štruktúrovaný posudok zaevidovanej práce 

 Tlač dokumentu štruktúrovaného posudku záverečnej práce 

 Vygenerovať súbor posudku zo štruktúrovaného (len v prípade AiS2 

úložiska EZP) 

 Vložiť súbor posudku (len v prípade AiS2 úložiska EZP) 

 Odobrať súbor posudku (len v prípade AiS2 úložiska EZP) 

 Prevziať súbor posudku (len v prípade AiS2 úložiska EZP) 

 Evidovať licenčnú zmluvu posudku (len v prípade AiS2 úložiska 

EZP) 

 Tlač licenčnej zmluvy posudku (len v prípade AiS2 úložiska EZP) 

 Hodnotenie predmetov spojených so záverečnou prácou 

 Aktualizovať hodnotenie, Detail hodnotenia 

 Záverečná práca 

 Pridať, aktualizovať, odobrať záverečnú prácu (len v prípade AiS2 

úložiska EZP) 

 Prevziať záverečnú prácu (len v prípade AiS2 úložiska EZP) 

 Prílohy (len v prípade AiS2 úložiska EZP) 

o  Pridať prílohu (len v prípade AiS2 úložiska EZP) 

o  Zmazať prílohu (len v prípade AiS2 úložiska EZP) 

o  Prevziať prílohu (len v prípade AiS2 úložiska EZP) 

 Evidovať licenčnú zmluvu pre vysokú školu (len v prípade AiS2 

úložiska EZP) 

 Detail licenčnej zmluvy pre vysokú školu 

 Evidovať licenčnú zmluvu pre CRZP (centrálne sprístupnenie) (len 

v prípade AiS2 úložiska EZP) 

 Detail licenčnej zmluvy pre CRZP 

 Abstrakt, texty, vlastnosti záverečnej práce (len v prípade AiS2 

úložiska EZP) 

 Evidovať čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej práce 

 Detail čestného vyhlásenia o vydaní záverečnej práce 

 Označiť prácu ako finálnu (len v prípade AiS2 úložiska EZP)  

 Zrušiť označenie finálnej práce (len v prípade AiS2 úložiska EZP)  

 Vrátiť do stavu finálnej práce (len v prípade AiS2 úložiska EZP, len 

pre rolu 88) 

 Vrátiť do stavu rozpracované v EZP (len v prípade AiS2 úložiska 

EZP, len pre rolu 88) 

 Dať do stavu nepripustená na obhajobu dočasne (len v prípade AiS2 

úložiska EZP, len pre rolu 88) 

 Dať do stavu nepripustená na obhajobu trvale (len v prípade AiS2 

úložiska EZP, len pre rolu 88) 

 Dať do stavu nepripustená na obhajobu trvale s vytvorením novej 

verzie (len v prípade AiS2 úložiska EZP, len pre rolu 88) 

 Dať do stavu pregeneruj protokol (len pre rolu 88) 
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 Výsledok originality  

 Tlač licenčnej zmluvy pre CRZP (centrálne sprístupnenie) 

 Tlač licenčnej zmluvy pre vysokú školu 

 Tlač vyhlásenia o poskytnutí práce 

 Tlač analytického listu  

 Tlač vlastnosti práce, normostrany 

 Tlač abstraktu, textov práce 

 Tlač čestného vyhlásenia o vydaní záverečnej práce 

 Tlač zadania záverečnej práce 

 Export údajov pre systém evidencie záverečných prác (riešené webservisom podľa 

definície SVOP) (len v prípade externého úložiska EZP)  

 Export údajov záverečných prác pre CRZP  

 Export pre knižničné systémy  

- Parametrizácia typov záverečných prác 

 Signovanie typu záverečnej práce 

 Texty typu záverečnej práce 

 Osoby typu záverečnej práce 

 Texty posudku typu záverečnej práce 

  

VSES017 – Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky (vybrané len niektoré akcie) 

Akcie: 

- Záverečné práce  

 Zoznam tém záverečných prác 

 Prihlásiť sa, odhlásiť sa zo zadania záverečnej práce (VSES214) 

 Detail atribútov záverečnej práce (VSES058) 

 Prehľad zaevidovaných tém záverečných prác (VSES214) 

 Prihláška na záverečnú prácu 

 Záverečná práca študenta (VSES020 – záložka Záverečná práca) 

 Hodnotenie záverečnej práce, posudok (VSES020 – záložka Hodnotenie 

záverečnej práce) 

- Štátne skúšky 

 Pridať predmet termínu štátnej skúšky – v prípade prihlášky na predmet typu 

obhajoba záverečnej práce s väzbou na zadanie záverečnej práce 

 

VSES229 – Hodnotenie štátnych skúšok, VSES145 – Evidencia termínov štátnych skúšok, komisií 

úprava hodnotenia štátnej skúšky typu obhajoba (vybrané len niektoré akcie, ktoré súvisia 

s hodnotením predmetov typu obhajoba záverečnej práce) 

- Detail záverečnej práce študenta (VSES020) 

- Hodnotenie štátnicového predmetu (VSES223) 

o  Záverečná práca 

 Detail licenčnej zmluvy pre vysokú školu 

 Detail licenčnej zmluvy pre CRZP 

 Detail čestného vyhlásenia o vydaní záverečnej práce 

 Aktualizácia licenčnej zmluvy pre vysokú školu 

 Aktualizácia licenčnej zmluvy pre CRZP 

 Evidovať čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej práce 

 Tlač licenčnej zmluvy pre vysokú školu 

 Tlač vyhlásenia o poskytnutí práce 

 Tlač licenčnej zmluvy pre CRZP 
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 Tlač čestného vyhlásenia o vydaní záverečnej práce 

 Povolenie sprístupnenia, nastavenie stavu, povolenie novej verzie 

- Export údajov pre systém evidencie záverečných prác (riešené webservisom podľa definície 

SVOP)  

WEB Servis, slúžiaci na export pre EZP, CRZP bude aktivovaný vyvolaním príslušnej akcie 

alebo automaticky v dohodnutých časových intervaloch.  

 

Existuje niekoľko činnosti so samotnou záverečnou prácou počnúc od vloženia súboru až po 

zobrazenie výsledku originality. Základné činnosti má v systéme zaevidovať študent v svojej 

aplikácií. Vzhľadom k tomu, že študenta musí vedieť nahradiť aj iný typ používateľa a v určitých 

prípadoch ako sú rigorózne konania bude reálne nahrádzať činnosti spojené s odovzdaním práce do 

CRZP zrejme študijné oddelenie, sme všetky činnosti sústredili na jeden dialóg v rámci 

administrácie. Výhodou takého riešenie je, že  v systéme je to na jednom mieste, všetci používatelia 

pracujú rovnakým spôsobom a v prípade rozširovania funkčnosti nie je potrebné robiť zásahy na 

viacerých miestach. Celá administrácia samotných záverečných prác je administrovaná z dialógu 

VSES020. Daný dialóg je vyvolávaný z aplikácie  

- VSES017 pre zvolenú konkrétnu tému záverečnej práce, na ktorej je študent akceptovaný 

 Záverečná práca študenta (VSES020 – záložka Záverečná práca) 

 Hodnotenie záverečnej práce, posudok (VSES020 – záložka Hodnotenie záverečnej 

práce) 

- VSES057 pre zvolenú konkrétnu tému záverečnej práce, na ktorej je akceptovaný študent 

 Záverečná práca študenta (VSES020 – záložka Záverečná práca) 

 Hodnotenie záverečnej práce, posudok (VSES020 – záložka Hodnotenie záverečnej 

práce) 

 Hodnotenie predmetov k záverečnej práci (VSES020 – záložka Hodnotenia 

predmetov) 

- VSES118  - VSES216 – Záverečné práce - pre zvoleného študenta a pre jeho konkrétnu 

tému záverečnej práce, na ktorej je akceptovaný  

 Záverečná práca študenta (VSES020 – záložka Záverečná práca) 

 Hodnotenie záverečnej práce, posudok (VSES020 – záložka Hodnotenie záverečnej 

práce) 

 Hodnotenie predmetov k záverečnej práci (VSES020 – záložka Hodnotenia 

predmetov) 

1.7 Popis vybraných akcií 

Nakoľko systém má zabezpečiť správnosť údajov a dodržanie definovaných pravidiel, je 

potrebné poznať systém. Cieľom nie je popísať všetky akcie súvisiace s administráciou záverečných 

prác a ani pre zvolené činnosti spísať podrobný postup, ale skôr upozorniť na určité závislosti, 

následnosti a niektoré upozornenia. 

1.7.1 Pridanie, aktualizácia zadania záverečnej práce 

Téma záverečnej práce je vždy spojená so školiacim strediskom, ktoré zodpovedá 

organizačným jednotkám, ktoré pre príslušnú fakultu/univerzitu zabezpečujú výučbu. Nie všetky 

atribúty zadania záverečnej práce sú povinné. Hlavne je potrebné uvedomiť si, že na príslušnej 

fakulte/univerzite je možné zaevidovať zadanie práce len pre definované typy záverečných prác. 

Systém podľa typu ponúka iba definované prípustné texty a typy osôb a zároveň určuje ich 

povinnosť. Zadanie práce nie je možné označiť za úplné, kým nie sú zadané všetky povinné texty 

a osoby práce. Jazykové mutácie textov vo všeobecnosti nie sú povinné a neovplyvňujú úplnosť 

zadania. Povinná mutácia textu zadania je v prípade, že pre daný typ záverečnej práce je nastavený 
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povinný jazyk pre text, ktorý zodpovedá druhu názov. V tomto prípade je nutné zadať názov aj 

v príslušnej mutácii. Ak je definovaný počet študentov, tak počet prihlásených študentov je 

limitovaný danou hodnotou. Dokument zadania je možné vygenerovať iba v prípade, keď sú 

zaevidované povinné časti zadania a na prácu je zaevidovaný akceptovaný študent. V prípade, že 

zadanie nie je schválené alebo na prácu nie je akceptovaný študent, systém upozorní na danú 

skutočnosť.  

Záverečná práca obsahuje údaje informačného systému, ktoré zasahuje mimo systému. 

Atribúty záverečnej práce sú posielané do externých systémov EZP, CRZP. Aby bolo možné 

zachovať konzistenciu údajov, je potrebné zabezpečiť nemennosť a stálosť niektorých atribútov. 

Z daného hľadiska nie je možné kedykoľvek aktualizovať údaje v zadaní záverečnej práci. Tému 

záverečnej práce je možné aktualizovať iba v stave návrh zadania. Od stavu schválená nemôže 

používateľ s rolou osoba záverečnej práce aktualizovať zadanie záverečnej práce, nakoľko údaje sú 

exportované do EZP (od stavu export do CRZP údaje sú zaslané do CRZP). Keďže vždy môžu 

nastať chyby v zadaní záverečnej práce, je potrebné zabezpečiť aktualizáciu niektorých atribútov.  

Používateľ s rolou 36 – administrátor štúdia môže v ľubovoľnom stave záverečnej práce 

aktualizovať texty zadania záverečnej práce t.j. v aplikácií VSES118 je možné aktualizovať 

zadanie, cieľ, ... Nakoľko administrátor štúdia zodpovedá za diplom študenta, kde sa zobrazuje 

názov zadania záverečnej práce, musí mať možnosť aktualizovať najmä názov zadania (texty 

zadania), pre opravu prípadných preklepov v texte. Administrátor nemôže meniť žiadne iné atribúty 

zadania záverečnej práce. 

Používateľ s rolou 54 – administrátor záverečných prác a 99 – administrátor záverečných 

prác študijného programu môže v ľubovoľnom stave záverečnej práce aktualizovať osobu 

záverečnej práce typu oponent t.j. v aplikácií VSES057 je možné aktualizovať osoby záverečnej 

práce. Keďže oponent záverečnej práce je mnohokrát prideľovaný až pred obhajobou záverečnej 

práce, musí byť možnosť doplniť danú osobu zadania záverečnej práce.  

Zadanie záverečnej práce môže mať aj príznak práce. V tejto chvíli je podporovaný príznak 

P - praktická záverečná práca. Daný príznak vznikol hlavne pre potreby škôl s umeleckým 

zameraním, kde mnohé záverečné práce sú umelecké dielo ku ktorému nie je potrebná práca 

v písomnej podobe. Pre zadanie s týmto príznakom nie je podstatný súbor záverečnej práce (študent 

môže vložiť aj samotnú prácu), ale vyplnenie vlastností o záverečnej práce. Autor určuje druh 

umeleckého diela, umeleckého výkonu, eviduje dátum prvej prezentácie a vypĺňa technické 

parametre a umeleckú anotáciu. Bez ohľadu na to či je zaevidovaná samotná záverečná práca, tak 

do CRZP odchádza informácia, že téma zadania záverečnej práce je bez súboru a preto sa preberajú 

vlastnosti práce. 

1.7.2 Prihlasovanie, akceptácia na zadanie záverečnej práce 

Na zadanie záverečnej práce môže byť študent prihlásený dvoma spôsobmi. Študent sa môže 

sám prihlásiť prostredníctvom študentskej aplikácie (VSES017). Študent môže byť prihlásený 

vedúcim/školiteľom práce, prípadne administrátorom štúdia alebo záverečných prác.  

Ak sa prihlasuje na prácu sám študent, tak v zmysle životného cyklu záverečnej práce 

a správneho procesu platí, že sa môže prihlásiť iba na také zadanie, ktoré je schválené a je určené 

pre jeho štúdium (schválené pre odbor, študijný program). V určitých prípadoch je chcený stav, aby 

sa zistil záujem o určitú prácu. V danej chvíli zadanie ešte nie je schválené, ale môže byť určené pre 

aké štúdia je téma určená (chýba samotné schválenie s dátumom). Spravidla sa zadanie doplní až po 

dohode so študentom. Ide o prípady, kedy môžu viacerí študenti spracovať tému rovnakého typu 

a líši sa to napr.: oblasťou výskumu (príklad takej práce: „Sledovanie kultúrneho vývoja v obci ...“).  

Aby sa študent mohol prihlásiť, tak zadanie musí byť označené ako úplné. Znamená to, že musí 

mať vyplnené všetky texty podľa parametrizácie. Zároveň platí, že každá práca, ktorá chce byť 

schválená musí spĺňať nastavenia parametrizácie (povinnosť textov, osoby záverečnej práce) a musí 

byť označená ako úplná. Znamená to, že každá schválená práca je úplná. Kým téma nie je označená 
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ako úplná, tak sa študent nemôže prihlásiť na dané zadanie záverečnej práce. Keď sa prihlási 

študent, tak také zadanie môže byť aktualizované, doplnený názov (prípadne iný text ako cieľ, ...) 

a až následne nato je zadanie schválené. Na jednu tému sa môže prihlásiť aj viac študentov, pričom 

sa zohľadňuje nastavenie atribútu Maximálny počet študentov. Študentovi je reálne téma pridelená 

až po jeho akceptácií. Akceptáciou daný študent získava priestor v EZP pre svoju prácu. Systém 

zabezpečuje, že na jednu tému môže byť akceptovaný iba jeden študent. 

1.7.3 Pridanie ďalšieho schválenia zadania záverečnej práce 

Každé zadanie záverečnej práce, ktorej práca má vyť zaslaná do CRZP, musí mať 

zaevidované schválenie. Aby sa študent sám mohol prihlásiť na tému záverečnej práce, tak musí 

byť schválená pre jeho študijný program, odbor alebo podprogram. Schválení pre jedno zadanie 

môže byť viacero. Pre konzistenciu dát a ich úplnosť a aj pre potreby CRZP, systém pri tlači 

oficiálneho zadania pre konkrétneho študenta, kontroluje existenciu schválenia pre študijný 

program štúdia študenta. Pri priradení študenta na tému záverečnej práce systém pridáva študijný 

program štúdia študenta pre potreby schválenia. Schvaľovateľom zadania nie je bežná osoba 

zadania záverečnej práce. V praxi nastáva situácia, že zadanie je určené pre konkrétny odbor a tak 

je zadanie schválené. Po pridaní študenta na tému sa študijný program pre schválenie pridá, ale 

následne sa nevykoná schválenie, čo systém nemôže robiť automaticky. Práca je v stave schválené 

zadanie, a teda študent môže vložiť samotnú prácu a postupovať v životnom cykle záverečnej práce. 

Mať vygenerovanú tlačovú formu zadania záverečnej práce nie je nutnou podmienkou. Pre 

dodatočné schválenie zadania pre konkrétny študijný program, je umožnené zaevidovať schválenie 

aj v stavoch rozpracované v EZP, finálne v EZP. Systém umožňuje len zaevidovať schválenie pre 

príslušný študijný program. Nie je možné pridávať, aktualizovať odoberať komu je určená téma 

záverečnej práce. Nie je možné zrušiť schválenie, ak už práca je v danom stave, aby nenastala 

situácia, že zadanie nebude vôbec schválené. Systém umožňuje schváliť tému a zmeniť dátum 

schválenia témy. V daných stavoch danú akciu môže vykonať len administrátor záverečných prác 

(rola 54, 99). 

1.7.4 Nastavenie stavu nepripustená na obhajobu dočasne, trvale, vrátenie 
do stavu finálne, rozpracované v EZP   

Akcie Vrátiť do stavu finálne práce, Vrátiť do stavu rozpracované v EZP, Dať do stavu 

nepripustené k obhajobe dočasne, Dať do stavu nepripustené k obhajobe trvale, Dať do stavu 

nepripustené k obhajobe trvale s vytvorením novej verzie sú zobrazované a prístupné iba pre 

používateľa s rolou 88 - správca parametrov záverečných prác, exportov/importov. Počas životného 

cyklu záverečnej práce môže nastať niekoľko prípadov, ktoré má vedieť vyriešiť poverený 

používateľ. Dané akcie umožňujú riešiť nasledujúce prípady: 

 zlyhanie importu práce do CRZP – Aby bolo možné opakovane daný proces vykonať, tak 

práce, ktoré neboli importované je potrebné vrátiť do stavu finálne. Pri opakovanom exporte 

do CRZP sa posielajú všetky práce, ktoré sú v stave finálne v EZP. 

 oprava uloženej práce pred zaslaním do CRZP – Z mnohých príčin (nahratie zlého súboru, 

doplnenie práce, ...) je potrebné ešte pred zaslaním do CRZP upraviť prácu uloženú v EZP. 

Zmeniť stav práce na rozpracované v EZP je možné iba zo stavu finálne v EZP t.j. iba kým 

práca nebola zaslaná do CRZP. 

 nepripustenie k obhajobe dočasne – Niekedy sa pred obhajobou zistí, že práca nie je vhodná 

na obhajobu, ale s tým, že autor môže prepracovať prácu. Znamená to, že v tomto prípade je 

potrebné prácu aktualizovať. Je to podobný prípad ako keď po obhajobe komisia nastaví 

stav, že práca je dočasne neobhájená, ale s tým, že práca ani nebola na obhajobách. Pre 

CRZP bude daná práca v stave neobhájená dočasne. Ak je práca v stave nepripustená 

k obhajobe dočasne, tak študent môže aktualizovať prácu, čím sa dostane do stavu 

rozpracované v EZP a teda sa dostáva na začiatok životného cyklu. 
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 nepripustenie k obhajobe trvale – Ak práca nebude nikdy obhajovaná, tak je možné dať ju 

do stavu nepripustená na obhajobu trvale. Pre CRZP bude daná práca v stave neobhájená 

trvale. Prácu nie je možné aktualizovať je to konečný stav. 

 nepripustenie k obhajobe trvale s vytvorením novej verzie – Niekedy sa pred obhajobou 

zistí, že práca nie je vhodná na obhajobu, ale s tým, že autor môže prepracovať prácu, ale 

chceme dosiahnuť, aby sa zachovala existujúca práca a existujúce posudky Znamená to, že 

v tomto prípade chceme, aby autor vložil novú prácu, aby mohli byť zaevidované aj nové 

posudky. Je to podobný prípad ako keď po obhajobe komisia nastaví stav, že práca je 

neobhájená trvale, ale s tým, že študent môže vypracovať novú verziu. Pre CRZP bude daná 

práca v stave neobhájená trvale. Tým, že je povolená nová verzia, tak študent môže vložiť 

novú prácu, čím sa dostane do stavu rozpracované v EZP a teda sa dostáva na začiatok 

životného cyklu. 

1.7.5 Nastavenie stavu pregeneruj protokol 

Pregenerovať protokol je veľmi silný nástroj ako dosiahnuť zmenu údajov záverečnej práce 

v CRZP. Aby nenastala situácia, že boli aktualizované atribúty záverečnej práce a nebol vyvolaný 

daný stav, tak nastavenie toho stavu je riadené systémom. Do stavu pregeneruj protokol vyvolaním 

príslušnej akcie, môže prácu dostať iba používateľ s rolou 88 - správca parametrov záverečných 

prác, exportov/importov a iba zo stavu kontrola originality. Daný stav slúži na pregenerovanie 

protokolu v CRZP, pričom sa nevykonáva opakovaná kontrola práca, ale úprava metadát práce ako 

sú typ práce, názov, osoby práce, ...  

Aby bolo možné upraviť v AiS2 atribúty zadania a samotnej práce a následne pregenerovať 

protokol, tak je upravený prístup na aktualizáciu dát. Vzhľadom na dôležitosť daných údajov, ktoré 

majú byť totožné v AiS2 a v CRZP, upozorňujeme správcu parametrov záverečných prác, 

exportov/importov, aby si bol vedomý súvislostí jednotlivých údajov. Ak je práca v stave 7 – 

kontrola originality, tak je umožnené aktualizovať atribúty zadania záverečnej práce – stredisko, typ 

práce, jazyk práce, sekundárny jazyk práce, dátum zadania, príznak práce. Ďalej je možné meniť 

všetky texty a položky zadania, osoby zadania a aj samotné schválenie. Systém v danom stave 

kontroluje úplnosť daných dát t.j. musia byť zvolené texty, osoby zadania podľa parametrizácie, 

všetky informácie potrebné na úplnosť zadania a aj príslušné schválenie pre akceptovaného 

študenta. Po zmene dát systém upozorní na skutočnosť, že boli upravované dáta zadania, ktoré bolo 

v stave kontrola originality, a že zmení stav danej práce. Práce v stave pregeneruj protokol je 

potrebné zaslať do CRZP tak, ako sa posielajú aj v stave finálne v EZP (vybrať práce v danom stave 

a zaslať do CRZP vyvolaním príslušnej akcie).   

1.7.6 Evidovanie hodnotenia, posudku 

Celkovo ohodnotiť záverečnú prácu znamená vykonať dva úkony. Zaevidovať hodnotenie 

t.j. ohodnotiť klasifikačným stupňom a zaevidovať posudok k práci. Hodnotenie práce a posudok je 

možné evidovať iba v prípade, že k téme záverečnej práce bola zaevidovaná samotná práca. 

V prípade externého úložiska EZP sú informácie o práci importované do systému. Ak úložisko je 

súčasťou AiS2, tak prácu do systému eviduje študent.  

Hodnotiť môže osoba záverečnej práce, ktorá má nastavený atribút, že môže hodnotiť 

príslušnú prácu. Ak navyše daná osoba je typu vedúci alebo školiteľ, tak môže nahradiť aj ďalšie 

osoby t.j. môže evidovať hodnotenie aj ďalších osôb práce (napr.: môže zapísať hodnotenie za 

oponenta, ktorý môže hodnotiť). 

Evidovať posudok môže osoba záverečnej práce, ktorá má nastavený atribút, že môže 

evidovať posudok. Ak navyše daná osoba je typu vedúci alebo školiteľ, tak môže nahradiť aj ďalšie 

osoby t.j. môže evidovať posudok aj ďalších osôb práce (napr.: môže vytvoriť alebo vložiť posudok 

za oponenta, ktorý môže evidovať posudok). 
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 Posudok je možné evidovať dvojakým spôsobom – vytvoriť štruktúrovaný posudok podľa 

definovaných položiek posudku v parametrizácií, z ktorého bude vytvorený samotný súbor alebo 

priamym vložením súboru posudku. Nie je možné kombinovať vytvorenie posudku. Upozorňujeme, 

že ak posudok je vložený ako súbor, tak nie je možné evidovať položky štruktúrovaného. A naopak, 

ak sú zaevidované texty štruktúrovaného, tak nie je možné vložiť posudok ako súbor. V tomto 

prípade systém zabezpečuje konzistenciu rovnosti daného textu zo súborom. Dôležité je, že k práci 

má byť zaevidovaný posudok ako súbor.  

V prípade, že posudok už bol zaslaný do CRZP, tak už nie je možné aktualizovať ani 

položky štruktúrovaného posudku a ani posudok, ktorý bol vložený ako súbor.  

K posudku je možné zaevidovať licenčnú zmluvu ako súhlas na je ho sprístupnenie v CRZP. 

Ak autor posudku dobrovoľne bezodplatnú licenciu neudelí, posudok nebude sprístupnený 

prostredníctvom registra, avšak do registra zaslaný bude (na archiváciu). Pri zaevidovaní licenčnej 

zmluvy systém zaeviduje dátum vytvorenia návrhu licenčnej zmluvy, ktorý je použitý na tlačovej 

forme dokumentu. 

Upozorňujeme na atribút pri evidencii hodnotenia práce - dátum zverejnenia. Študent má 

zobrazené hodnotenie až po nadefinovanom dátume t.j. vo svojej prístupnej časti študent vidí dané 

hodnotenie až po príslušnom dátume. Pod hodnotením chápeme aj hodnotenie, bodovanie položiek 

štruktúrovaného posudku. Znamená to, že študent pred dátumom  zverejnenia hodnotenia pri 

zobrazení štruktúrovaného posudku, nemá zobrazené zaevidované hodnotenie, body príslušných 

položiek posudku. Pri generovaní posudku zo štruktúrovaného je vytvorený posudok aj 

s hodnotením. Aby sa študent nedostal k posudku s hodnotením pred dátum zverejnenia a existuje 

štruktúrovaný posudok, tak pri zvolení položka prevziať posudok, systém upozorní, že nie je možné 

prevziať posudok, nakoľko je nastavaný dátum zverejnenia, zatiaľ je možné vytlačiť si 

štruktúrovaný posudok bez hodnotenia. 

Hodnotiť záverečnú prácu je možné iba v prípade, že študent má dané štúdium platné. 

Znamená to, že po ukončení prislúchajúceho štúdia už nie je možné meniť hodnotenie ani posudky 

danej záverečnej práce. Tento istý princíp je použitý aj v prípade hodnotenia štátnych skúšok. 

Práca môže mať zaevidované hodnotenie, ale nemala by nastať situácia, že má posudok 

a nemá hodnotenie. Pri vytváraní posudku alebo pri vkladaní posudku priamo ako súboru sa vytvára 

priestor pre hodnotenie (posudok je v podstate už časť hodnotenia). V prípade, že existuje posudok, 

tak systém nedovolí odobrať hodnotenie. 

1.7.7 Evidovanie štruktúrovaného posudku 

Vytvoriť, aktualizovať štruktúrovaný posudok zaevidovanej práce je možné zaevidovaním 

textov štruktúrovaného posudku. V podstate je to priestor mať zaevidované položky hodnotenia, 

z ktorých je možné vygenerovať súbor posudku. Systém ponúka tie položky posudku, ktoré sú 

prípustné pre príslušný typ práce. Z nadefinovaných atribútov položky posudku (bodovacie,  

hodnotiace kritérium) vyplýva, či zaevidovanie samotného textu je povinná položka. V prípade, že 

položka je bodovacie alebo hodnotiace kritérium, nie je povinné zaevidovať aj samotný text 

posudku. Ak položka nie je bodovacie alebo hodnotiace kritérium, tak text položky je povinný. 

V prípade, že k štruktúrovaným položkám posudku existuje vygenerovaný súbor, tak pri každej 

aktualizácií ľubovoľného textu posudku sa automaticky pregeneruje samotný súbor.  

Položky posudkov sú atribúty, o ktorých dopredu nevieme povedať koľko ich bude a aké 

majú vlastnosti je dané parametrizáciou pre typ záverečnej práce. Z daného hľadiska nie je možné 

navrhnúť univerzálny pevný formulár na evidovanie štruktúrovaného posudku. Napriek tomu je cieľ 

evidovať posudok na jednom dialógu, bez ďalšieho otvárania okien tak, aby to zodpovedalo 

formulárovému posudku. Dialóg je vytváraný dynamicky a jeho „dĺžka“ bude závisieť od typu 

práce a jej parametrizácie položiek posudku. Návrh vzhľadu dialógu na evidovanie štruktúrovaného 

posudku znázorňuje Obrázok 3. 
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Dialóg obsahuje pevnú informačnú časť k akej práci je tvorený (Téma) a aká osoba akého 

typu tvorí daný posudok. Dynamická časť sú položky posudku. Na obrázku sú znázornené tri 

položky a zároveň všetky možné kombinácie položky podľa parametrizácie. Prvá položka je 

bodovacie kritérium t.j. možnosť zaevidovať body, druhá položka je hodnotiace kritérium t.j. 

možnosť zaevidovať hodnotenie a tretia položka je len textové kritérium. V prípade, že pre daný typ 

záverečnej práce nie je určená žiadna položka posudku, tak nie je možné uložiť daný posudok. 

Po ukončení evidovania častí posudku je potrebné vyvolať generovanie posudku, ktoré 

zodpovedá súboru vo formáte pdf, tak ako je zobrazovaný v tlačenej forme. Pri ukladaní posudku sa 

systém opýta, či má vygenerovať aj pdf súbor. Používateľ sa môže rozhodnúť, či je to konečná 

podoba posudku a teda v danom okamžiku vygenerovať pdf súbor posudku, ktorý je zasielaný do 

CRZP. V prípade, že posudok už bol zaslaný do CRZP, tak už nie je možné aktualizovať ani 

položky štruktúrovaného posudku a ani posudok, ktorý bol vložený ako súbor. 

 ui Štrukturov aný posudok

Štruktúrov aný posudok

OK Esc

Téma

Vedúci

Návrh nového administratívneho usporiadania

RNDr. Ján Novák, PhD.

3. Otázky

1. Rozsah a úroveň dosiahnutých výsledkov Body (max. 100)

2. Hodnotenie práce študenta Hodnotenie A - výborne

 
Obrázok 3 - Štruktúrovaný posudok 

1.7.8 Komplexné zaevidovanie hodnotenia záverečnej práce 

Každá záverečná práca má vždy aspoň jednu osobu, ktorá ju hodnotí. Hodnotiť prácu 

znamená vykonať aspoň jednu z aktivít zaevidovať hodnotenie, zaevidovať posudok. CRZP 

vyžaduje, aby záverečná práca mala zaevidovaný aspoň jeden posudok. Počet osôb, ktoré hodnotia 

záverečnú prácu a či evidujú hodnotenie alebo posudok je dané zadaním konkrétnej témy 

záverečnej práce. Zaevidovať posudok znamená mať pri práci posudok ako pdf súbor. Pdf posudok 

môže byť priamo vložený alebo vytvorený zo zaevidovaného štruktúrovaného posudku. 

Štruktúrovaný posudok je chápaný ako nástroj, pomocou ktorého je možné vytvoriť pdf posudok 

v určitej predpísanej štruktúre. 

Proces zaevidovania hodnotenia záverečnej práce má formulárový charakter, ktorý sa skladá 

z niekoľkých panelov, ktorých poradie naznačuje jednotlivé kroky. Funkčné obmedzenia vykonania 

jednotlivých akcií sú popísané v predchádzajúcich kapitolách. Návrh vzhľadu formulára znázorňuje 

Obrázok 5. 

Ak k téme záverečnej práce má študent vytvoriť ďalšiu verziu, tak úvodný panel slúži na jej výber. 

Ak k téme je len jedna verzia, tak daný panel nie je súčasťou formulára. 
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Prvý panel zobrazuje informácie o danej práci. Hodnotiť záverečnú prácu je možné až v prípade, že 

v systéme je vložená príslušná práca. Ak k zadaniu neexistuje vložená práca, tak systém zobrazuje 

danú informáciu. Textová položka zobrazuje existenciu súboru v podobe názov súboru, dátum 

vloženia a kto zaevidoval daný súbor. Pre danú položku je možné vyvolať akciu Prevziať záverečnú 

prácu. Podobne je možné prevziať prílohu/y záverečnej práce. Textová položka zobrazuje názvy 

súboru prílohy. 

Ostatné panely zodpovedajú konkrétnej osobe záverečnej práce. Ak podľa zadania osoba eviduje 

hodnotenie, tak panel zobrazuje textovú položku, kde je uvedená existencia hodnotenia v podobe 

hodnotenie, dátum hodnotenia. Pre danú položku je možné vyvolať akciu Pridať / Aktualizovať / 

Odobrať hodnotenie. Ak podľa zadania osoba eviduje posudok, tak panel obsahuje ďalšie tri 

položky – štruktúrovaný posudok, pdf posudok, licenčná zmluva pre CRZP. Možnosť vytvoriť 

štruktúrovaný posudok zobrazuje textová položka, kde je uvedená existencia hodnotenia v podobe 

počtu zaevidovaných položiek. Pre danú položku je možné vyvolať akciu Vytvoriť, aktualizovať 

štruktúrovaný posudok záverečnej práce / Vygenerovať pdf posudok zo štruktúrovaného. 

Zaevidovať pdf posudok je povinná položka. Textová položka zobrazuje existenciu pdf posudku 

v podobe názov súboru, dátum vloženia a kto zaevidoval daný súbor. Pre danú položku je možné 

vyvolať akciu Vložiť / Aktualizovať / Odobrať / Prevziať posudok. Ku každému pdf posudku je 

možné zaevidovať licenčnú zmluvu pre CRZP. Textová položka zobrazuje či je zaevidované 

licenčná zmluva v podobe dátumu evidovania. Pre danú položku je možné vyvolať akciu Evidovať 

licenčnú zmluvu pre CRZP, Detail licenčnej zmluvy pre CRZP, Tlač licenčnej zmluvy pre CRZP. 

Ak používateľ je osoba témy záverečnej práce (niekto z hodnotiacich), tak panely ostatných 

hodnotiacich sú v zbalenej podobe. 
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Hodnotenie záverečnej práce  

 

 

 

 

 
 

 

2   Verzia záverečnej práce  

 

 Zatiaľ nie je vložená záverečná práca 

Diplomovka.pdf  Dátum vloženia: 24.04.2014 Modifikoval: Novák 
 

    Prílohy                                                    Výsledok originality  
 

 

 

 Dátum: 24.04.2014 – zhoda: 6,72 

 

  
 

 Vedúci – RNDr. Ján Novák 

    Hodnotenie 

A – výborne, Dátum: 24.04.2014, Dátum zverejnenia: 20.5.2014 
 

    Štruktúrovaný posudok 

Počet zaevidovaných položiek - 5 
 

    Pdf posudok  povinná položka 

Posudok.pdf  Dátum vloženia: 24.04.2014 Modifikoval: Novák 
 

    Licenčná zmluva pre CRZP  

Dátum: 24.04.2014  
 

 Oponent – RNDr. Peter Malý, PhD. 

    Štruktúrovaný posudok 

Počet zaevidovaných položiek - 3 
 

    Pdf posudok  povinná položka 

 
 

    Licenčná zmluva pre CRZP  

 
 

 Oponent – Ing. Jozef Veľký 

    Hodnotenie 

A – výborne, Dátum: 24.04.2014, Dátum zverejnenia: 20.5.2014 
 

 Oponent – Ing. Pavol Horváth 

Obrázok 4- Proces hodnotenia záverečnej práce 

 

1.7.9 Evidovanie práce, licenčných zmlúv, dôvodov nesprístupnenia, 
abstraktu, čestného vyhlásenia o vydaní práce, nastavenie stavu 
finálne 

Ak je úložisko EZP súčasťou AiS2, študent k téme záverečnej práce, na ktorej je 

akceptovaný vkladá samotnú prácu, eviduje licenčnú zmluvu resp. dôvody nesprístupnenia, eviduje 

abstrakt k príslušnej téme, označuje prácu ako finálnu. Aby mohla byť práca zaslaná do CRZP musí 

byť práca označená ako finálna. Dané označenie je podmienené vložením/prevodom práce len na 

textovú časť (čistý (plain) text), zaevidovaním licenčnej zmluvy a abstraktu práce. Zaevidovanie 

licenčnej zmluvy nie je podmienkou v jednom prípade, a to že celá práca bola publikovaná pred 

zaslaním do CRZP. Pre danú skutočnosť musí byť zaevidované čestne vyhlásenie o vydaní práce 

v celom rozsahu. CRZP na základe čestného vyhlásenia nezverejňuje danú prácu. Pri akceptácií 

študenta na záverečnú prácu sa vytvára priestor na vloženie záverečnej práce. Zároveň sa 
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vygeneruje identifikačné číslo danej práce, ktoré je jedinečné. Práca je s tým číslom zasielaná do 

CRZP. Číslo a názov študijného odboru je priraďované automaticky k práci, ktoré je získavané na 

základe väzby študijného programu štúdia študenta (študijný program musí byť naviazaný na 

číselník študijných programov ÚIPŠ). 

V prípade, že téma záverečnej práce má príznak, že ide o praktickú záverečnú prácu, 

znamená to, že predmetom práce nie je literárna forma, ale vytvorenie umeleckého diela alebo 

umeleckého výkonu. V tomto prípade nie je vkladaná samotná práca ako súbor. Študent eviduje 

vlastnosti práce – druh umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, určuje technické parametre, 

umeleckú anotáciu a dátum prvej prezentácie.  

Študent je povinný zaevidovať licenčnú zmluvu o použití diela so Slovenskou republikou 

zastúpenou vysokou školou. Táto zmluva oprávňuje sprístupňovanie záverečnej práce CRZP. Ak 

autor záverečnej práce v licenčnej zmluve požaduje odkladnú lehotu dlhšiu ako 12 mesiacov, musí 

zaevidovať odôvodnenie žiadaného predĺženia odkladacej lehoty. Maximálna hodnota odkladnej 

lehoty je 36 mesiacov. Pri zaevidovaní licenčnej zmluvy systém zaeviduje dátum vytvorenia návrhu 

licenčnej zmluvy, ktorý je použitý na tlačovej forme dokumentu. 

V prípade, že práce chce sprístupňovať aj vysoká škola napr.: prostredníctvom akademickej 

knižnice, tak je nutné zaevidovať aj licenčnú zmluvu s nadobúdateľom, teda vysokou školou. 

Nutnosť zaevidovať túto licenčnú zmluvu je podmienená nastavením parametra 111 - 

EZP.licencnaZmluvaVS. Parameter určuje, či autor diela musí zaevidovať licenčnú zmluvu 

s vysokou školou. Zaevidovanie danej licenčnej zmluvy bude podmienkou na označenie práce ako 

finálnej. Hodnota parametra je spoločná pre celú inštaláciu, nastavuje sa bez organizačnej jednotky.  

Abstrakt práce musí byť zaevidovaný v jazyku záverečnej práce a aj sekundárnom jazyku, 

v národnom jazyku (SK - slovenský) a v jazyku danom parametrizáciou pre príslušný typ 

záverečnej práce na fakulte/univerzite. Pri označení práce ako finálnej systém upozorňuje na 

chýbajúce údaje a nedovolí vykonať príslušné označenie. Po označenie práce, že ide o finálnu 

verziu študent k danej téme už nemôže upravovať vloženú prácu (a teda ani licenčnú zmluvu, 

abstrakt). Systém pri označení práce ako finálnej upozornení na danú skutočnosť s možnosťou 

rozhodnúť sa. Zrušiť označenie finálnej verzie môže byť vykonané len v aplikácií na evidenciu 

záverečných prác. Detaily licenčných zmlúv, ich tlač, dôvodov nesprístupnenia je sprístupnené len 

v prípade, že práca je označená ako finálna a v nasledujúcich stavoch t.j. od finálnej verzie až po 

niektorý z konečných stavov obhájená trvale, neobhájená trvale, archivované v CRZP.  

V prípade, že záverečná práca alebo jej časť bola publikovaná, študent má možnosť 

zaevidovať čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej alebo neperiodickej 

publikácie. Čestné vyhlásenie obsahuje informácie kedy bola práca publikovaná (pred alebo po 

zaslaní do CRZP), v akom rozsahu (v prípade sčasti, tak sa uvádzajú čísla strán) a v akej publikácií 

(práca môže byť publikovaná aj vo viacerých publikáciách či už periodických alebo 

neperiodických). Zaevidované informácie sú zasielané do CRZP spolu so samotnou prácou. Keďže 

údaje do CRZP sú zasielané v dvoch etapách (na kontrolu originality a po obhajobách), tak 

zaevidovať čestné vyhlásenie je možné vo viacerých stavoch práce. Evidovať čestné vyhlásenie je 

možné v stave rozpracované v EZP, finálne v EZP a kontrola originality (sú prípady, keď práca je 

publikovaná až po kontrole originality, vzhľadom k tomu, že medzi odovzdaním práce a samotnou 

obhajobou je v mnohých prípadoch určitý časový úsek). Po zaevidovaní čestného vyhlásenia je 

možné dané údaje zobraziť ako detail a vygenerovať príslušný dokument. 

Upozorňujeme, že prístup používateľa s rolou študent do EZP je riadené dátumovou akciou 

33 – Evidencia záverečných prác, pripadne nastavením atribútu Hraničný dátum pre študenta 

v zadaní záverečnej práce. Ak daný dátum nie je nastavený, tak má študent prístup len počas 

dátumovej akcie. Dátumovú akciu je vhodné používať v kombinácií s množinou štúdii, aby sme 

mohli definovať prístup do EZP napr. len študentom, ktorí sú v evidenčnom ročníku 3.  

V povolenom období v EZP môže študent vykonávať nasledujúce akcie: 

- pridať záverečnú prácu 
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- aktualizovať záverečnú prácu (len v prípade, že práca nie je v stave finálne v EZP) 

- odobrať záverečnú prácu (len v prípade, že práca nie je v stave finálne v EZP) 

- prílohy 

 pridať prílohu (len v prípade, že práca nie je v stave finálne v EZP) 

 zmazať prílohu (len v prípade, že práca nie je v stave finálne v EZP) 

- evidovať licenčnú zmluvu pre vysokú školu (len v prípade, že práca nie je v stave finálne v 

EZP) 

- evidovať licenčnú zmluvu pre CRZP (len v prípade, že práca nie je v stave finálne v EZP) 

- abstrakt, texty, vlastnosti (len v prípade, že práca nie je v stave finálne v EZP) 

- označiť ako finálnu (len v prípade, že práca nie je v stave finálne v EZP) 

- evidovať čestné vyhlásenie 

 

Pri vkladní záverečnej práce do EZP systém kontroluje niekoľko vlastností daného súboru. 

Kontroly sú riadené nasledujúcimi parametrami: 

86 - EZP.kontrola.dlzka.textu - Parameter nastavuje, či sa má pri ukladaní záverečnej práce 

vykonať kontrola prevoditeľnosti práce na text. Test kontroluje, či bolo možné vyextrahovať 1000 

znakov z práce. Hodnota parametra je spoločná pre celú inštaláciu, nastavuje sa bez organizačnej 

jednotky. 

89 - EZP.praca.velkost - Parameter určuje maximálnu veľkosť súboru (v megabajtoch) ukladanej 

záverečnej práce do EZP. Ak parameter nie je nastavený, tak predvolená hodnota je 20 MB. 

Hodnota parametra je spoločná pre celú inštaláciu, nastavuje sa bez organizačnej jednotky. 

1.7.10 Komplexné odovzdanie záverečnej práce 

Odovzdanie záverečnej práce pre študenta/autora znamená vykonať niekoľko krokov. Aby 

bola práca zaslaná na kontrolu originality, tak je potrebné vložiť prácu zaevidovať niekoľko údajov, 

ktoré sú definované typom záverečnej práce a niekoľkými parametrami a v poslednom kroku 

označiť ju ako finálnu. Následne je práca zasielaná do CRZP, odkiaľ sa do systému vráti výsledok 

kontroly originality. 

Proces odovzdania záverečnej práce má formulárový charakter, ktorý sa skladá z niekoľkých 

panelov, ktorých poradie naznačuje jednotlivé kroky. Funkčné obmedzenia vykonania jednotlivých 

akcií sú popísané v predchádzajúcej kapitole. Návrh vzhľadu formulára znázorňuje Obrázok 5. 

Ak k téme záverečnej práce má študent vytvoriť ďalšiu verziu, tak úvodný panel slúži na jej výber. 

Ak k téme je len jedna verzia, tak daný panel nie je súčasťou formulára. 

Prvý panel zobrazuje základné informácie o záverečnej práci pre študenta/autora. Panel zobrazuje 

kód záverečnej práce, kód, číslo odboru. 

Panel Súbor slúži na vloženie záverečnej práce a prípadných príloh práce. Vložiť súbor je povinná  

položka v prípade, že nemá príznak, že ide o praktickú záverečnú prácu. Textová položka zobrazuje 

existenciu súboru v podobe názov súboru, dátum vloženia a kto zaevidoval daný súbor. Pre danú 

položku je možné vyvolať akciu Vložiť / Aktualizovať / Odobrať / Prevziať záverečnú prácu. 

Podobne je možné vložiť, aktualizovať, odobrať a prevziať prílohu záverečnej práce. Textová 

položka zobrazuje názov súboru prílohy. Ak záverečná práca má viac príloh, tak je možné pridať 

ďalšiu textovú položku pre vloženie prílohy. 

Panel čestné vyhlásenie slúži na evidovanie vyhlásenia o publikovaní práce alebo jej častí. Textová 

položka zobrazuje či je zaevidované čestné vyhlásenie v podobe dátumu evidovania a atribútmi 

Publikované pred/po zaslaní, v celom rozsahu/sčasti. Pre danú položku je možné vyvolať akciu 

Evidovať čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej práce (VSES327 – Čestné vyhlásenie o vydaní 

práce), Detail čestného vyhlásenia o vydaní záverečnej práce, Tlač čestné vyhlásenie o vydaní 

záverečnej práce. 

Panel Licenčná zmluva slúži na zaevidovanie zmluvy o použití diela so Slovenskou republikou 

zastúpenou vysokou školou. Táto licenčná zmluva je povinná položka. Textová položka zobrazuje 
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či je zaevidované licenčná zmluva v podobe dátumu evidovania a atribútmi Sprístupnenia po 

uplynutí x mesiacov/bez odkladnej lehoty. Pre danú položku je možné vyvolať akciu Evidovať 

licenčnú zmluvu pre CRZP (VSES313 – Licenčná zmluva pre CRZP), Detail licenčnej zmluvy pre 

CRZP, Tlač licenčnej zmluvy pre CRZP. Ak je nastavený parameter pre evidenciu licenčnej zmluvy 

s vysokou školou (111 - EZP.licencnaZmluvaVS), tak aj táto zmluva je povinná položka. Textová 

položka zobrazuje či je zaevidované licenčná zmluva v podobe dátumu evidovania Pre danú 

položku je možné vyvolať akciu Evidovať licenčnú zmluvu pre vysokú školu (VSES283 – Licenčná 

zmluva), Detail licenčnej zmluvy pre vysokú školu, Tlač licenčnej zmluvy pre vysokú školu. 

Panel Abstrakt, texty, vlastnosti práce slúži na evidenciu príslušných informácií o práci. Evidencia 

daných údajov je povinná položka. Textová položka zobrazuje, či sú príslušné informácie 

zaevidované. Počet položiek potrebných položiek je daný príznakom práce (praktická záverečná 

práca) a parametrizáciou: 

- Abstrakt - každá práca musí mať zaevidovaný abstrakt v príslušných definovaných 

jazykoch. Systém zobrazuje určitú časť zaevidovaného textu.   

- Počet strán 

- Texty autora – študent eviduje príslušné texty definované pre príslušný typ práce 

v príslušných jazykoch. Systém zobrazuje určitú časť zaevidovaného textu. 

- Položky praktickej práce 

 Druh umeleckého diela, výkonu 

 Dátum prvej prezentácie 

 Technické parametre (Systém zobrazuje určitú časť zaevidovaného textu) 

 Umelecká anotácia (Systém zobrazuje určitú časť zaevidovaného textu) 

Pre danú položku je možné vyvolať akciu Evidovať abstrakt, texty, vlastnosti (VSES282 – 

Abstrakt, texty, vlastnosti práce), Detail abstraktu, textov, vlastnosti práce, Tlač analytického listu, 

Tlač vlastností práce, normostrany, Tlač abstraktu, textov práce. 

Posledný povinný panel slúži na označenie práce ako finálnej. Pri potvrdení danej akcie systém 

kontroluje existenciu povinných položiek a možností vyvolať danú akciu. Systém vyžaduje 

potvrdenie, či práca má byť naozaj označená ako finálna. 

Panel Výsledok originality slúži na zobrazenie výsledku originality z CRZP. Textová položka 

zobrazuje či už existuje výsledok originality v podobe dátumu zaevidovania. Pre danú položku je 

možné vyvolať akciu Tlač výsledku originality.  

Panel Prehľad údajov o záverečnej práci zobrazuje všetky údaje v tabuľkovej forme (tak ako 

doteraz). Panel je zobrazovaný len pre používateľa s rolou 88 – správca parametrov záverečných 

prác, 93 – školiteľ doktoranda, 100 – vedúci strediska doktoranda. Pre príslušnú prácu je možné 

vyvolať akciu: 

- Zrušiť označenie finálnej práce  

- Vrátiť do stavu finálnej práce (len pre rolu 88) 

- Vrátiť do stavu rozpracované v EZP (len pre rolu 88) 

- Dať do stavu nepripustená na obhajobu dočasne (len pre rolu 88) 

- Dať do stavu nepripustená na obhajobu trvale (len pre rolu 88) 

- Dať do stavu pregeneruj protokol (len pre rolu 88) 
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Záverečná práca  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2   Verzia záverečnej práce  

 

 

Kód záverečnej práce – 8b87876-chsn7808-shshs654   

Kód, číslo odboru – 2508 - informatika 
 

Súbor  povinná položka 

Diplomovka.pdf, 4 MB  Dátum vloženia: 24.04.2014 Modifikoval: Novák 
  

    Prílohy 

 
  

    Čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej práce  

Dátum: 24.04.2014 Publikované: pred zaslaním, v celom rozsahu 
  

Licenčná zmluva pre CRZP  povinná položka 

Dátum: 24.04.2014 Sprístupnenie: bez odkladnej lehoty 
  

Licenčná zmluva pre vysokú školu  povinná položka 

Dátum: 24.04.2014 
  

Abstrakt, texty, vlastnosti práce  povinná položka 

Abstrakt SK: Práca ... 

Abstrakt EN: ??? 

Počet strán: 45 

Kľúčové slová: ??? 

Druh umeleckého diela, výkonu: ??? 

Dátum prvej prezentácie: ??? 

Technické parametre: ??? 

Umelecká anotácia: ??? 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

  Označiť prácu ako finálnu OK 
 

    Výsledok originality   

Dátum: 24.04.2014 – zhoda: 6,72 
 

    Prehľad údajov o záverečnej práci   

Verzia Dátum EZP Dát. CRZP ... ... ... ... ... ... .... 

          
 

Obrázok 5 - Proces odovzdania záverečnej práce 

 

1.7.11 Export/import do externého EZP 

Export tém záverečných prác do externého EZP je prístupný v aplikácií na evidenciu 

záverečných prác (VSES057) iba v prípade, že systém nie je nastavený na lokálne úložisko t.j. EZP 

nie je súčasťou AiS2. Tlačidlo exportu je sprístupnené role 88 - správca parametrov záverečných 

prác, exportov/importov pre EZP, CRZP na záložke odfiltrovaných záverečných prác podľa 

akceptovaného študenta. Po exporte dostávajú príslušné témy záverečných prác stav 3 – 

rozpracované v EZP. Exportované sú iba tie témy záverečných prác, na ktorých je akceptovaný 

študent. Export zabezpečuje nadefinovaný WEB servis medzi AiS2 a externým EZP. 
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Upozorňujeme, že v prípade externého EZP nie je možné vkladať cez AiS2 posudky vo 

forme súboru. Naďalej ostáva možnosť zaevidovať štruktúrovaný posudok, ale nie j možné priamo 

vygenerovaný súbor uložiť do EZP. Ostáva možnosť vytlačiť si pdf formu posudku. 

1.7.12 Zadanie záverečnej práce, záverečná práca a hodnotenie z pohľadu 
študenta  

Záverečná práca je súčasťou každého štúdia študenta. Z pohľadu študenta administráciu  

záverečnej práce v informačnom systéme môžeme rozdeliť do troch základných celkov: 

- prihlásenie na tému záverečnej práce,  

- odovzdanie samotnej záverečnej práce, zaslanie na kontrolu originality, 

- získanie hodnotenia, posudkov. 

Študent v rámci jedného štúdia je prihlásený spravidla len na jednu tému záverečnej práce 

a vypracováva jednu samotnú prácu. V určitých prípadoch môže odovzdávať aj ďalšiu verziu. 

Vtedy získava aj ďalšie hodnotenie. Z pohľadu činností, akcií, ktoré študent vykonáva resp. 

potrebuje mať sprístupnené sú v jednotlivých celkov nasledujúce: 

- Zadanie záverečnej práce 

o Prihlásiť sa, vybrať si zadanie záverečnej práce (Prehľad zadaní záverečných prác) 

o Detail zadania záverečnej práce 

o Odhlásiť sa zo zadania záverečnej práce 

o Vytlačiť prihlášku na záverečnú prácu 

- Záverečná práca 

o Odovzdanie záverečnej práce 

o Prevziať záverečnú prácu 

o Prílohy záverečnej práce 

o Tlač čestného vyhlásenia o vydaní záverečnej práce 

o Tlač licenčnej zmluvy pre CRZP 

o Tlač licenčnej zmluvy  pre vysokú školu 

o Detail abstraktu, textov, vlastnosti práce 

o Tlač analytického listu 

o Tlač vlastností práce, normostrany 

o Tlač abstraktu, textov práce 

o Tlač výsledku originality 

- Hodnotenie záverečnej práce, posudky 

o Prevziať pdf posudok 

 

Aplikácia, v ktorej si študent riadi svoje štúdium, má jednu samostatnú časť práve pre 

administráciu záverečných prác. Návrh vzhľadu danej časti aplikácie znázorňuje Obrázok 6.  

Prvý panel Zadanie záverečnej práce slúži na prihlásenie, výber záverečnej práce. Kým 

študent nie je prihlásený na žiadnu tému záverečnej práce, tak obsahuje iba tlačidlo Prihlásiť sa, 

vybrať si zadanie záverečnej práce, ktoré slúži aj na prehľad zadaní záverečných prác. Ak nie je 

povolené prihlasovanie na témy záverečných prác, tak systém na danú situáciu upozorní 

s možnosťou rozhodnutia, či chce zobraziť dialóg na prehľad záverečných prác. Po prihlásení na 

tému panel v textovej položke zobrazuje stredisko a názov záverečnej práce, či je na danú prácu 

študent akceptovaný a aktuálny stav. Pre danú záverečnú prácu je možné vyvolať akciu Detail 

zadania záverečnej práce,  Odhlásiť sa zo zadania záverečnej práce,  Vytlačiť prihlášku na 

záverečnú prácu. Ak je študent prihlásený na viac tém záverečných prác, tak každá práca je 

v samostatnej textovej položke a pribudla možnosť výberu, označenia zadania záverečnej práce 

a tlačidlo zobrazenia ďalších panelov pre zvolenú tému. Ak je študent prihlásený na viac tém, tak je 

predvolená tá, na ktorej je akceptovaný a pre danú tému sú zobrazené aj ďalšie panely. 
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Panel Záverečná práca slúži na odovzdanie samotnej záverečnej práce. Panel je zobrazovaný 

až v prípade, že študent je akceptovaný na nejakej téme záverečnej práce. V textovej položke sú 

zobrazené informácie o vloženej práci, aktuálnom stave a výsledku kontroly originality.  

Panel Hodnotenie, posudky zobrazuje osoby zadania, ktoré hodnotia danú prácu, ich 

hodnotenie a posudky s možnosťou prevzatia daných súborov. 

V prípade, že študent pre dané zadanie záverečnej práce má umožnené vypracovať ďalšiu 

verziu, tak panely záverečná práca a hodnotenia posudky sú znásobené verziou.    

 

Zadanie záverečnej práce  
 
 

 

 ÚMV - Súčiny matíc a ich vlastnosti 

Akceptovaný dňa: 03.04.2014 

Stav: rozpracované v EZP 

    
 

 

 ÚFV - Geometricky frustrované spinové systémy 

Neakceptovaný  

Stav: rozpracované v EZP 

    
 

 

                                                                                                                                                  

Záverečná práca  
 
 

 

Diplomovka.pdf, 4 MB  Dátum vloženia: 24.04.2014 Modifikoval: Novák 

Stav: finálne v EZP 

Kontrola originality: 24.04.2014 – zhoda: 6,72 

  
 

Hodnotenie, posudky  
 
 

 

Vedúci - RNDr. Ján Novák A - výborne  Posudok - 
 

Oponent - RNDr. Peter Malý, PhD.   Posudok - 
 

Oponent - Ing. Pavol Horváth C - dobre 
 

Obrázok 6 - Zadanie záverečnej práce, záverečná práca a hodnotenie z pohľadu študenta 

1.7.13 Export/import do CRZP 

Export záverečných prác do CRZP je prístupný v aplikácií na evidenciu záverečných prác 

(VSES057) iba v prípade, že systém je nastavený na lokálne úložisko t.j. EZP je súčasťou AiS2.  

Tlačidlo exportu je sprístupnené role 88 - správca parametrov záverečných prác, exportov/importov 

pre EZP, CRZP na záložke odfiltrovaných záverečných prác podľa akceptovaného študenta. Po 

exporte dostávajú príslušné záverečné práce stav 5 – export z EZP. Exportované sú iba práce, ktoré 

sú v stave 4 – finálne v EZP v príslušnom akademickom roku a práce v stave pregeneruj protokol. 

Export zabezpečuje nadefinovaný WEB servis medzi AiS2 a CRZP. Plánované je automatické 

vyvolávanie danej služby v určitých intervaloch, napriek tomu ostáva aj priame vyvolanie danej 

služby pomocou daného tlačidla. V určitých prípadoch je nutné okamžité zaslanie záverečných prác 

do CRZP. 

CRZP podľa zákona vyžaduje aj zasielanie posudkov záverečných prác. Vzhľadom na 

skutočnosť, že posudky vznikajú spravidla až po kontrole originality, tak nie sú zasielané v dávke, 

ktorou sa zasielajú samotné práce. CRZP vyžaduje posudky k prácam, až keď sa nastavuje stav 

práce či je alebo nie je obhájená. Dané stavy sa zasielajú do CRZP po obhajobách, pokiaľ boli práce 

pripustené k obhajobám. Pri zasielaní daného stavu CRZP budú zasielané aj posudky práce, ale iba 

v prípade, že k práci sú uložené v EZP AiS2 všetky posudky. Znamená to, že od všetkých osôb 
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záverečnej práce, ktoré majú zaevidovaný príznak, že evidujú posudok. Dané nastavenie je dané 

parametrizáciou a samotnými osobami. Ak má práca napr. školiteľa a oponenta, ktorí evidujú 

posudok, tak práca musí mať dva posudky. Ak nebudú oba posudky, tak nebudú exportované do 

CRZP, vzhľadom k tomu, že nie je možné po častiach posielať posudky, lebo by sa nedalo 

identifikovať ku ktorým prácam je potrebné zaslať posudky. Systém bude vždy posielať práce, 

ktoré majú stav práce obhájená trvale, neobhájená trvale a nepripustené k obhajobe trvale a existujú 

všetky potrebné posudky. Upozorňujeme, že aj pri stave nepripustené k obhajobe trvale musí mať 

práca zaevidované potrebné posudky, nakoľko pre CRZP je to stav neobhájená trvale, ktorá tiež má 

posudky. Všetky dané práce po týchto stavoch sú archivované v CRZP. 

1.7.14 Obhajoba záverečnej práce 

Obhajoba záverečnej práce prebieha v rámci štátnych skúšok. Po obhajobe sa záverečnej 

práci nastavuje nový stav. Evidencia sa vykonáva na dialógu VSES223 – Hodnotenie štátnicového 

predmetu na záložke Záverečná práca. Systém ponúka výber samotnej záverečnej práce. K zadaniu 

záverečnej práci môže existovať práca aj vo viacerých verziách. Pre zvolenú prácu je možné 

zobraziť informácie o licenčnej zmluve s možnosťou aktualizovať ju a vytlačiť a výsledok 

originality. Pre zvolenú prácu sa nastavuje jej povolenie zverejnenia a nastavuje jej ďalší stav 

v zmysle životného cyklu. Môže nastať niekoľko situácií, ktoré systém rieši: 

- v systéme nie je zaevidovaná/vložená záverečná práca, 

- študent obháji záverečnú prácu, 

- študent neobháji záverečnú prácu, komisia rozhodne, že je to konečné, 

- študent neobháji záverečnú prácu, komisia rozhodne, že študent má upraviť danú prácu, 

- študent neobháji záverečnú prácu, komisia rozhodne, že študent má k príslušnému zadaniu 

vypracovať novú prácu. 

Hodnotenie štátnicového predmetu obhajoby je možné zaevidovať aj v prípade, že v systéme 

nie je zaevidovaná práca. Je to prípad historických dát a prechodného obdobia, kedy sa zavádzal 

CRZP. K téme záverečnej práci nie je vytvorený priestor pre vloženie záverečnej práce. Aktuálne 

pri každom akceptovaní študenta na tému záverečnej práce sa vytvára záznam o samotnej práci. Pre 

potreby hodnotenia samotnej práce musí byť práca vložená do EZP t.j. existuje informácia 

o úspešnom vložení súboru s prácou a musí byť minimálne v stave finálna v EZP (prípadne 

v ďalšom stave v zmysle životného cyklu). Zaevidovať hodnotenie predmetu obhajoba je možné aj 

v prípade, že nie je vložená samotná práca. Pri potvrdení dialógu systém upozorní na danú situáciu 

s možnosťou rozhodnúť sa pokračovať. Ak je vložená práca do EZP a bola označená ako finálna, 

tak je už ponúkaná v prehľade záverečných prác. Ak bolo zaevidované hodnotenie obhajoby, tak pri 

potvrdení systém upozorní na situáciu, že nie je zvolená práca, ktorá bola hodnotená. Systém 

dohliada, aby bola zvolená práca a bol jej nastavený ďalší stav. 

Ak študent obhájil prácu t.j. získal konečné hodnotenie, tak práci musí byť nastavený stav 8 

– obhájené. Systém kontroluje danú kombináciu, že hodnotenie na danom termíne zvolenej práci  (v 

danej verzii) je konečné, tak práca je obhájená. Zároveň systém pre prácu v stave obhájená 

neumožní označiť voľbu Povolenie vypracovať inú verziu k téme. 

Ak študent neobhájil prácu t.j. získal nie končené hodnotenie (FX), tak práci môže byť 

nastavený stav 9 – neobhájená dočasne alebo 10 - neobhájená trvale. Systém kontroluje danú 

kombináciu, že hodnotenie na danom termíne zvolenej práci  (v danej verzii) nie je konečné, tak 

práca nemôže byť označená ako obhájená.  

Ak komisia rozhodne, že je to konečné, tak práci je potrebné nastaviť stav 10 – neobhájená 

trvale. 

Ak komisia rozhodla, že má upraviť danú prácu, tak práci je potrebné nastaviť stav 9 – 

neobhájená dočasne. Zároveň systém pre prácu v stave neobhájená dočasne neumožní označiť 

voľbu Povolenie vypracovať inú verziu k téme. V danom stave je možné nastaviť aj hraničný dátum 
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pre odovzdanie upravenej práci. V internom EZP znamená, že študent môže aktualizovať prácu, čo 

následne ak aktualizuje prácu zmení stav práce na rozpracované v EZP 

Ak komisia rozhodla, že študent má k príslušnému zadaniu vypracovať novú prácu, tak práci 

je potrebné nastaviť stav 10 – neobhájená trvale a zvoliť položku Povolenie vypracovať inú verziu 

k téme. V danom prípade je možné nastaviť aj hraničný dátum pre odovzdanie novej práce. Novú 

verziu systém vytvorí iba v prípade, že všetky predchádzajúce verzie boli obhajované a hodnotenie 

bolo konečné. Znamená to, že systém vytvorí priestor pre verziu 2 ak verzia 1 bola zaevidovaná na 

obhajobách a nebola obhájená t.j. hodnotenie bolo FX. Systém upozorní na danú skutočnosť, že nie 

je možné vytvoriť novú verziu, lebo predchádzajúca verzia nemá zaevidované, že nebola obhájená.  

Upozorňujeme, že označenie Povolenie vytvoriť novú verziu znamená príkaz na vytvorenie novej 

verzie a nie stav, že k práci bolo povolené vytvoriť novú verziu. 

Ak to zhrnieme, tak systém pri obhajobách záverečných prác kontroluje niekoľko situácií: 

1. Ak pre tému záverečnej práce nie je v EZP práca aspoň v stave finálna a je zaevidované 

hodnotenie obhajoby, tak systém upozorní na skutočnosť, že nie je k zadaniu zaevidovaná práca t.j. 

či sa má obhajoba zaevidovať bez existencie práce s možnosťou áno/nie. 

2.  Ak v EZP existuje práca aspoň v stave finálna, tak sa ponúka na výber pri hodnotení obhajoby 

záverečnej práce. Ak sa zaeviduje hodnotenie a nezvolí sa obhajovaná práca, tak systém upozorní 

na danú skutočnosť a neumožní pokračovať.  

3. Ak na obhajobe záverečnej práce je zvolená práca, tak musí byť zvolený nový stav, ktorý má 

systém nastaviť. 

4. Ak hodnotenie je konečné, tak práca musí byť nastavená na nový stav 8 – obhájená. 

5. Ak hodnotenie nie je konečné (FX), tak práca musí byť nastavená na nový stav 9 – neobhájená 

dočasne alebo 10 - neobhájená trvale. 

6. Povolenie vypracovať inú verziu k téme je prístupne iba v prípade zvoleného stavu neobhájená 

trvale. 

7. Systém vytvorí priestor pre novú verziu iba v prípade, že všetky verzie k danej téme záverečnej 

práci boli na obhajobe a bolo zaevidované nie konečné hodnotenie. 

8.  Zaevidovať nový hraničný dátum je možné iba v prípade nastavovania stavu 9 – neobhájená 

dočasne alebo 10 - neobhájená trvale, ale musí byť zároveň vytváraná nová verzia. 

Všetky tieto kontroly sa vykonávajú iba v prípade, že záverečná práca nie je v konečnom 

stave CRZP t.j. 14 – archivované v CRZP, 15 – export na archiváciu. V daných stavoch už nie je 

možné prostredníctvom AiS2 meniť stav. Znamená to, že v daných prípadoch už neprebieha 

kontrola na výber práce a kontrolu hodnotenia voči stavu. Hodnotenie obhajoby nie je údaj CRZP a 

vzhľadom k tomu, že sa neeviduje história stavov práce, tak nie je možné pri aktualizácií daného 

hodnotenia zistiť, či má byť konečné alebo nie. Dôležité je, že pri vzniku daných dát vznikli 

kontrolami správne dáta a zmena hodnotenia sa loguje v AiS2. Jediná kontrola na hodnotenie 

obhajoby je, že pri záverečnej práci v daných stavoch nie je možné odobrať hodnotenie.  
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