
AAPPLLIIKKÁÁCCIIEE  PPRREE  ZZÁÁVVEERREEČČNNÉÉ  PPRRÁÁCCEE  VV  UUIISS  
PPOOSSTTUUPPYY  PPRREE  VVEEDDÚÚCCIICCHH  PPRRÁÁCCEE,,  OOPPOONNEENNTTOOVV,,  GGAARRAANNTTOOVV  ŠŠTTUUDDIIJJNNÝÝCCHH  

PPRROOGGRRAAMMOOVV  AA  PPRREEDDSSEEDDOOVV  OODDBBOORROOVVÝÝCCHH  KKOOMMIISSIIÍÍ  

1. Vypísanie témy (vedúci práce/školiteľ) 

2. Schválenie témy (garant ŠP, predseda odborovej komisie) 

3. Schválenie študenta na téme (vedúci práce) 

4. Založenie zadania (vedúci práce/školiteľ) 

5. Stanovenie oponentov (vedúci práce/školiteľ) 

6. Schvaľovanie oponentov (vedúci pracoviska, predseda odborovej komisie) 

7. Vloženie posudku (vedúci práce/školiteľ, oponent) 

8. Uzatvorenie Licenčnej zmluvy k posudkom (vedúci práce/školiteľ, 
oponent) 

9. Zmena vedúceho práce (vedúci práce) 

10. Vrátenie práce na prepracovanie (vedúci práce/školiteľ) 

11. Informácie o povinnostiach študenta 

12. Informácie o procese komunikácie UIS a CRZP 

  

11..  VVyyppííssaanniiee  ttéémmyy  ((vveeddúúccii  pprrááccee//šškkoolliitteeľľ))  

 



Tému vypisuje vedúci záverečnej práce v aplikácii Moja výučba/Záverečné práce/ 
Návrhy tém/Navrhnúť tému.  

Aby sa téma ponúkala na schválenie garantovi študijného programu (pri bakalárskych 
a diplomových prácach), resp. predsedovi odborovej komisie (pri dizertačných 
prácach), je dôležité pri vypisovaní témy zadať obmedzenie na študijný 
program (vybrať program z ponuky). 

V prípade, že nie je zadané obmedzenie na študijný program, téma sa nezobrazuje 
žiadnemu garantovi na schválenie a teda sa nebude ani ponúkať študentom 
v témach na prihlásenie! 

22..  SScchhvváálleenniiee  ttéémmyy  ((ggaarraanntt  ŠŠPP,,  pprreeddsseeddaa  ooddbboorroovveejj  kkoommiissiiee))  

Téma je garantovi resp. predsedovi odborovej komisie odoslaná na schválenie po 
kliknutí na tlačidlo Uložiť a kompletnú tému poslať na schválenie spolu s odoslaním 
informačného e-mailu o vypísaní novej témy. 

Na schvaľovanie tém je určená aplikácia Manažérska nadstavba/Schvaľovanie tém 
záverečných prác. 

Tému bakalárskej a diplomovej práce schvaľuje garant študijného programu, po jej 
schválení je téma automaticky ponúkaná študentom príslušného študijného 
programu. 

Tému dizertačnej práce schvaľuje predseda odborovej komisie, po jej schválení je 
téma zaradená do zoznamu tém, na ktoré je možné sa prihlásiť v prijímacom konaní 
na doktorandské štúdium. 

33..  SScchhvváálleenniiee  ššttuuddeennttaa  nnaa  ttéémmee  ((BBPP,,  DDPP  --  vveeddúúccii  pprrááccee))  

Pre dizertačné práce - uchádzač o doktorandské štúdium s vypísanou témou 
absolvuje prijímacie konanie. 

Pre bakalárske a diplomové práce - téma sa po prihlásení študenta na tému 
zobrazuje vedúcemu práce v aplikácii Moja výučba/Záverečné práce/Návrhy tém/Na 
schválenie. V tejto aplikácii je možné študenta na téme schváliť alebo zamietnuť. 

 



44..  ZZaalloožžeenniiee  zzaaddaanniiaa  ((vveeddúúccii  pprrááccee//šškkoolliitteeľľ))  

Zadanie je možné založiť 2 spôsobmi. 

1. V Návrhy tém/Študenti bez zadania - sú tu vypísaní všetci študenti, ktorí sú 
schválení ako riešitelia tém, ale nemajú ešte založené zadanie ZP. Zadanie sa zakladá 
v aplikácii Zadanie ZP. 

 

2. V aplikácii Vedené práce/Nová záverečná práca – je potrebné vyhľadať študenta, 
vybrať možnosť „Založiť prázdne zadanie“ alebo vytvoriť nové zadanie ako kópiu 
staršieho zadania a kliknúť na Založiť zadanie. 

 

Zadanie vytlačí z UIS vedúci práce a študent ho zviaže do papierovej verzie 
záverečnej práce, ktorú odovzdá. 

55..  SSttaannoovveenniiee  ooppoonneennttoovv  ((vveeddúúccii  pprrááccee//šškkoolliitteeľľ))  

Vedúci práce navrhuje oponentov v aplikácii Moja výučba/záverečné práce/Aktuálne 
vedené práce/Podrobnosti/Stanovenie oponentov. Ak sa oponent nenachádza v UIS, 
vedúci pošle svoju požiadavku na doplnenie oponenta na študijné oddelenie. Aby 
nedochádzalo k duplicitnému zaevidovaniu osôb v UIS, je vhodné spolu s menom 
a plnými titulmi oponenta poslať aj jeho dátum narodenia. 



 

66..  SScchhvvaaľľoovvaanniiee  ooppoonneennttoovv  ((BBPP,,  DDPP  --  vveeddúúccii  pprraaccoovviisskkaa,,  DDiizzPP  --  pprreeddsseeddaa  

ooddbboorroovveejj  kkoommiissiiee))  

Bakalárske a diplomové práce - Oponentov schvaľuje vedúci pracoviska, na ktorom je 
téma vedená v aplikácii Manažérska nadstavba/Portál vedúceho/Pedagogika/ 
Záverečné práce/Návrhy na schválenie.  

 

Vedúci pracoviska môže mať v tejto aplikácii nastavené automatické alebo ručné 
schvaľovanie oponentov (nastavuje sa v sekcii Nastavenie). 

Dizertačné práce - Oponentov schvaľuje predseda odborovej komisie v aplikácii 
Manažérska nadstavba/Schvaľovanie navrhnutých oponentov.  

Pre tento typ prác nie je možné nastaviť automatické schvaľovanie 

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

Vedúci práce/školiteľ môže vložiť posudok v aplikácii Moja výučba/Záverečné 
práce/Vedené práce/Aktuálne vedené práce/Podrobnosti/Vložiť posudok. 



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 



 

V prípade externého oponenta, ktorý nemá prístup do UIS, môže za neho vložiť 
posudok do UIS vedúci práce.  

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

88..  UUzzaattvvoorreenniiee  LLiicceennččnneejj  zzmmlluuvvyy  kk  ppoossuuddkkoomm  ((vveeddúúccii  pprrááccee//šškkoolliitteeľľ,,  ooppoonneenntt))  

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

Vedúci/školiteľ a oponent majú možnosť(nie povinnosť) zverejniť svoj posudok a to 
uzavretím Licenčnej zmluvy so Slovenskou republikou zastúpenou vysokou 
školou/fakultou v aplikácii Moja výučba/Oponovanie záverečných prác/Aktuálne 
oponované práce/Podrobnosti/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). 

 

99..  ZZmmeennaa  vveeddúúcceehhoo  pprrááccee  ((vveeddúúccii  pprrááccee))  

Vedúci práce môže aktuálne vedenú prácu ponúknuť „elektronicky“ novému 
vedúcemu práce v aplikácii Moja výučba/Záverečné práce/Aktuálne vedené 
práce/Podrobnosti/Zmena vedúceho. Navrhnutému vedúcemu je automaticky 
odoslaný informačný mail o ponuke. 



Tento postup je možné použiť aj v prípade, keď má prácu viesť študent na 
doktorandskom štúdiu. Navrhnutý vedúci prijme alebo odmietne vedenie práce 
v aplikácii Moja výučba/Záverečné práce/Zmena vedúceho záverečnej práce/Čo je mi 
ponúkané. Po prijatí/odmietnutí ponuky je aktuálnemu vedúcemu odoslaný 
informačný e-mail. 

 



1100..  VVrráátteenniiee  pprrááccee  nnaa  pprreepprraaccoovvaanniiee  ((vveeddúúccii  pprrááccee//šškkoolliitteeľľ))  

V prípade neúspešnej obhajoby záverečnej práce je vedúcemu práce/školiteľovi 
dostupná aplikácia Vrátenie práce na prepracovanie. Touto akciou vedúci 
práce/školiteľ umožní študentovi vymazať súbor s pôvodnou neobhájenou prácou, 
vložiť súbor s prepracovanou prácou a potvrdiť Odovzdanie práce. Tým je práca 
opakovane odoslaná do CRZP na kontrolu originality. 

 

1111..  IInnffoorrmmáácciiee  oo  ppoovviinnnnoossttiiaacchh  ššttuuddeennttaa  

Študent je povinný: 

1. Vyplniť doplňujúce informácie (názov práce, abstrakt a minimálne 3 kľúčové slová) 
v slovenskej a anglickej jazykovej variante; ak je jazykom práce tretí jazyk, tak aj 
v tomto jazyku.  

2. Vložiť súbor so záverečnou prácou v pdf formáte a ak je to potrebné, tak aj prílohy 
v ľubovoľnom formáte. Práca v PDF musí splniť podmienku prevoditeľnosti na čistý 
text a minimálne 500 slov (na portáli CRZP je na to dostupná aplikácia „Jednoduchý 
tester prevodu PDF súborov na čistý (plain) text – http://www.crzp.sk/) 

3. Vyplniť a vytlačiť Licenčnú zmluvu - študent si v nej volí termín zverejnenia práce 
bez odkladnej lehoty alebo s odkladnou lehotou. V prípade odkladnej lehoty väčšej 
ako 12 mesiacov (maximálne 36 mesiacov) študent vypisuje aj dôvod odkladu a UIS 
po Odovzdaní práce automaticky vygeneruje Žiadosť o predĺženie odkladnej lehoty. 

Vedúci práce/školiteľ na tejto Žiadosti vyjadruje svoje stanovisko. 

Dekan (pre UŠP rektor) odkladnú lehoty schvaľuje alebo zamieta, v prípade 
zamietavého stanoviska navrhne novú odkladnú lehotu. Stanovisko dekana/rektora 

http://www.crzp.sk/


zaeviduje v UIS študijná referentka. Študent opakuje proces generovania LZ dovtedy, 
kým dekan/rektor nesúhlasí s odkladnou lehotou uvedenou na LZ. 

4. Odovzdať prácu v UIS – týmto krokom sú aplikácie uzatvorené pre ďalšiu editáciu 
a práca je odoslaná do CRZP na kontrolu originality. 

1122..  IInnffoorrmmáácciiee  oo  pprroocceessee  kkoommuunniikkáácciiee  UUIISS  aa  CCRRZZPP  

Informácie o práci sú do CRZP odosielané v 2 dávkach. 

Prvá dávka obsahuje všetky práce, pri ktorých bolo potvrdené Odovzdanie práce zo 
strany študenta. UIS v nej do CRZP posiela okrem samotnej práce aj základné údaje 
o práci, autorovi, vedúcom/školiteľovi aj oponentovi. Po posúdení práce UIS preberie 
Protokol o kontrole originality. 

Druhá dávka obsahuje LZ autora práce, posudky vedúceho/školiteľa a oponentov, 
ako aj LZ k posudkom, ak boli uzatvorené. Zároveň je v dávke odoslaný stav práce 
a to: 

- „obhájená“ – ak je práca obhájená 

- „neobhájená trvale“ – ak je neúspešne ukončené štúdium 

- „neobhájená dočasne“ – ak štúdium trvá, uplynul termín štátnicovej komisie, na 
ktorej je študent prihlásený a nebola zadaná známka z obhajoby. 


