
APLIKÁCIE PRE ZÁVEREČNÉ PRÁCE V UIS 

POSTUP PRE OPONENTOV 

11..  PPrriihhlláásseenniiee  ssaa  ddoo  UUIISS  

na adrese https://is.tuzvo.sk/ 

 

Prihlasovacie údaje prideľuje každému novému užívateľovi UIS individuálne integrátor fakulty. 

22..  OOppoonnoovvaanniiee  zzáávveerreeččnnýýcchh  pprráácc  

Po prihlásení sa do UIS sa zobrazí časť Moja výučba, kde sa nachádza odkaz pre vstup do aplikácie 

Oponovanie záverečných prác.  

 

U užívateľov, ktorí už v UIS sú zaevidovaní ako vedúci prác majú Oponované práce v komplexnej 

aplikácii Záverečné práce. 

 

Po vstupe do tejto aplikácie sa oponentovi zobrazí zoznam Aktuálne oponovaných prác.  

 



V stĺpci Stav ZP je prehľadné znázornenie, v akom stave odovzdania sa práca nachádza.  

Práca je pre oponenta dostupná v elektronickej forme v UIS vtedy, ak je zeleno podfarbený krok 2, 

teda Doplňujúce informácie, vloženie a odovzdanie práce. 

33..  VVlloožžeenniiee  ppoossuuddkkuu  ((vveeddúúccii  pprrááccee//šškkoolliitteeľľ,,  ooppoonneenntt))  

Po vstupe do Podrobností sa zobrazia Základné informácie k záverečnej práci, súbor so Záverečnou 

prácou v elektronickej forme (za predpokladu, že už je vložená v UIS zo strany študenta) a Protokol 

o kontrole originality záverečnej práce.  

 

Oponent môže vložiť posudok v aplikácii Moja výučba/Oponovanie záverečných prác/Aktuálne 

oponované práce/Podrobnosti/Vložiť posudok. 

 

Posudok je možné zadať priamo v UIS vyplnením formuláru v sekcii Zadať posudok  



 

alebo vložením súboru s posudkom vo formáte pdf v sekcii Vložiť posudok 

 

Posudky musia byť do UIS vložené do dňa konania obhajoby práce! 

44..  UUzzaattvvoorreenniiee  LLiicceennččnneejj  zzmmlluuvvyy  kk  ppoossuuddkkoomm    

Posudky oponenta sú odosielané spolu so záverečnou prácou do Centrálneho registra záverečných 
prác, nie sú však zverejnené.  

Oponent má možnosť(nie povinnosť) zverejniť svoj posudok a to uzavretím Licenčnej zmluvy so 
Slovenskou republikou zastúpenou vysokou školou/fakultou v aplikácii Návrh licenčnej zmluvy 
(aplikácia je dostupná až po vložení posudku). 

 

Autor posudku v Licenčnej zmluve určuje spôsob sprístupnenia posudku verejnosti. 

V Záverečných ustanoveniach je pevne určená možnosť 2 listinných vyhotovení LZ a vlastnoručného 

podpisu – elektronická evidencia LZ s mechanickým podpisom zatiaľ nie je na TU podporovaná. 



 

Po určení spôsobu sprístupnenia posudku je možné: 

- Uložiť zadané údaje (LZ je stále v štádiu návrhu a je možné ju opakovane editovať alebo zmazať) 
alebo  

- Uložiť a uzatvoriť (LZ sa považuje za uzatvorenú, je možné ju odoslať do CRZP; po odoslaní do CRZP 
už nie je možné LZ k posudku zmazať). 

 


