
Stručný manuál – pomôcka pri hodnotení záverečných prác v systéme AIS 

• Hodnotenie záverečnej práce sa vykonáva v aplikácii VSES 057 – Evidencia záverečných prác. 

• V  záložke filter podľa akceptovaných študentov zadať na danom stredisku len priezvisko 
študenta. 

• Vysvietiť riadok s menom študenta a hodnotenej práce. 

• Ak chcete vložiť posudok (hodnotenie záverečnej práce) -  kliknúť na bežca a z ponuky vybrať  - 
hodnotenie záverečnej práce, posudok 

V záložke „Hodnotenie záverečnej práce“  sú 3 časti – záverečná práca, školiteľ a oponent 

Záverečná práca 

- Ak chcete získať prístup k záverečnej práci v systéme AIS - kliknúť na bežca  – prevziať prácu (zobrazí 
sa práca v PDF formáte). 

- Výsledok originality z CRZP je možné vytlačiť cez ikonku tlačiarne.  Upozorňujeme na aktuálnu 

verziu  „papierového“ protokolu originality, ktorá už nie je limitovaná počtom pätnástich prác, 

v ktorých sa našla najväčšia zhoda, preto Vás informujeme, že je potrebné zadať počet strán, 

ktoré chcete tlačiť, inak bude vytlačené (možno zbytočne) všetko. 

 
Školiteľ   

- V 1. riadku „Hodnotenie“ kliknite na ikonku bežca a pridajte celkové hodnotenie záverečnej práce 
známkou A – Fx,   

- v 2. riadku „Štruktúrovaný posudok“ cez ikonku bežca vytvorte štruktúrovaný posudok záverečnej 
práce. Je potrebné vyplniť všetkých 8 bodov posudku – napr. 1. Teoretická časť – vyplňte hodnotenie 
v rámci stupnice A – Fx, zároveň pri každom bode posudku je možné doplniť aj písomné hodnotenie. 
Posledný bod – vyjadrenie k výsledku protokolu o originalite – zadáva len školiteľ – vyjadrenie je 
nevyhnutnou súčasťou každého posudku (aj v prípade nulovej zhody).  V tejto časti treba uviesť 
aj výsledok z CRZP aj  Theses. V prípade určitého percenta zhody v práci študenta, ktorého ste 
školiteľom, si Vás dovoľujeme požiadať o stanovisko v zmysle posúdenia, či došlo k prebratiu textu 
bez príslušnej citácie práce alebo ide o uvádzanie textu zhodnej práce s príslušnou citáciou, časté 
používanie spoločných termínov, metodík, citácií a pod.,  

- po vypísaní všetkých častí posudku je potrebné posudok potvrdiť cez ikonku „OK“, systém sa Vás 
spýta, či chcete z aktuálneho štruktúrovaného posudku vygenerovať PDF posudok? Potvrďte 
„ÁNO“ a následne cez ikonku tlačiarne posudok vytlačte a podpíšte. Zároveň je potrebné 
potvrdiť a podpísať aj licenčnú zmluvu k posudku, ktorá sa eviduje len v elektronickej forme.  

Oponent 
Oponent zadáva posudok rovnakým spôsobom ako školiteľ (nevyjadruje sa k výsledku  protokolu 

o originalite).   

Zo systému AIS vytlačený a podpísaný posudok s podpísanými protokolmi o originalite záverečnej práce 

z CRZP a protokolom z Theses zašlite, prosím, administrátorovi príslušnej komisie. 

Všetky manuály pre evidenciu a hodnotenie záverečných prác nájdete na stránke www.moja.uniba.sk 

1. link - všetky manuály k záverečným prácam: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-

sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/  

2. link - manuál - hodnotenie záverečnej práce: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-
prace/vkladanie_posudkov.pdf 

3. link - manuál - získanie  protokolu originality CRZP: 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/kontrolaoriginality-CRZP2015.pdf 

4. link - manuál - protokol Theses: https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/navod-
theses-2022.pdf 
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