
Usmernenie k bakalárskym a diplomovým záverečným prácam v AR 2020/21 

 

ADMINISTRÁCIA ZP 

ZÁVEREČNÚ PRÁCU JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ IBA V ELEKTRONICKEJ PODOBE DO SYSTÉMU AIS2. 

NÁZOV PRÁCE MUSÍ BYŤ IDENTICKÝ S NÁZVOM V ZADANÍ ZÁVEREČNEJ PRÁCE. 

Všetky potrebné usmernenia pre študentov aj pedagógov ku záverečným prácam sú na stránke UK. 

POZOR! 
Licenčná zmluva sa od tohto AR  podpisuje elektronicky prostredníctvom AIS2 a nie je potrebné ju 
tlačiť.  Tu je návod.  
 
V prípade, že študent žiada  odklad zverejnenia záverečnej práce o viac ako 12 mesiacov, je potrebné 
o to požiadať priamo v AIS2 v dostatočnom predstihu pred nahratím práce (skôr, ako sa práca v AIS2 
označí ako finálna verzia) – návod Ako požiadať o odklad vzverejnenia záverečnej práce cez AIS  
 
Odklad zverejnenia ZP v licenčnej zmluve na viac ako 12 mesiacov musí byť odôvodnený vedúcim 
záverečnej práce a potvrdený prodekankou pre bakalárske a magisterské štúdium. 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-
prace/vyjadrenie_k_ziadosti_predlzenie_odkladnej_lehoty.pdf 
 
Overenie originality. Vedúci záverečnej práce alebo vedúcim komisie poverený pracovník (v prípade 

externých vedúcich záverečných prác) overí originalitu záverečnej práce cez protokoly AIS a Theses 

a vedúci záverečnej práce sa k nej jednoznačne vyjadrí vo svojom posudku. Vytlačené relevantné 

časti protokolu originality (nemusia byť podpísané) budú priložené ku protokolom o štátnej skúške. 

Protokol Theses má upravený spôsob kontroly prác, očakávajte dlhšie protokoly oproti minulým 

rokom.  

 

Posudok vedúceho záverečnej práce. Posudok musí byť nahratý do AISu minimálne 3 dni pred 

obhajobou záverečnej práce. Podpísaný posudok pre archiváciu v štátnicových protokoloch zabezpečia 

pracoviská od interných a externých vedúcich diplomových  prác najneskôr do 14. júna 2021, vedúci 

bakalárskych prác najneskôr do 29. júna 2021. 

Posudok oponenta. Posudok musí byť nahratý do AISu minimálne 3 dni pred obhajobou záverečnej 

práce. Podpísaný posudok pre archiváciu v štátnicových protokoloch zabezpečia pracoviská zabezpečia 

pracoviská od oponentov najneskôr do 14. júna 2021 (diplomové práce) do 29. júna 2029 (bakalárske 

práce). 

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/podpis_LZ_nadobudatelom.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/ako_poziadat_o_odklad_zverejnenia_na_viac_ako12_m.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/vyjadrenie_k_ziadosti_predlzenie_odkladnej_lehoty.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/vyjadrenie_k_ziadosti_predlzenie_odkladnej_lehoty.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/

