
Odoslanie záverečnej práce cez AIS  
Otestujte si Vašu prácu (PDF) pred vložením do AIS:  http://testdoc.crzp.sk/. 
Vložte do AIS len s vedomím školiteľa. Prácu vkladajte do AIS až po jej zviazaní/vytlačení!!! 

 

 
 

 
Súbor záverečnej práce (PDF) - pomocou ikonky s pluskom (kliknutím) pridáme z počítača, 
alebo USB kľúča (vybrať a uložiť). 
 

Prácu vkladajte do systému až po zviazaní/vytlačení 
s vedomím školiteľa. 

 
Vložená práca musí byť vo formáte PDF. 

Nezabudnite, zadanie prace je súčasťou textu. 
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1. Vloženie práce 
 Digitálna verzia záverečnej práce v centrálnom registri ZP (PDF) . Názov súboru môže byť ľubovoľný.  

 Prílohy vkladáme len ak nie sú súčasťou textu (audio, video).  
o Prílohy viazane v texte práce (text, tabuľky, foto...) nevkladáme zvlášť. 

 Čestné vyhlásenie – nevypĺňať, len ak je/bude práca publikovaná knižne (ISBN), vtedy nevypĺňať licenčnú zmluvu. 
 

2. Licenčná zmluva pre CRZP a univerzitnú knižnicu 
V okne vyplníme voľby (označené na obrázku) „zafajknutím“.  
Ak autor požaduje odkladnú lehotu, vyplní vopred so školiteľom odôvodnenie, opodstatnenosť posúdi dekan  
 

 
 

 
 

 Popis viď. nižšie 

Pozrieť vloženú prácu 
1 

2 

3 

4 

5 

Nakoniec potvrdíme 
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3. Abstrakt, texty, vlastnosti práce (obr. nižšie) – počet strán práce, abstrakt, kľúčové slová. 

 
 

4. Označiť prácu ako finálnu - najskôr prekontrolovať body 1. – 3., pozrieť si vloženú prácu. 
 
5. Licenčnú zmluvu potvrdzujete označením práce v bode 4.. 
 
Výsledok kontroly originality sa objaví neskôr, bude prístupný aj školiteľovi a oponentovi. 
Výsledok originality nepotrebujete pri odovzdaní práce, ale až pred obhajobou. 
 
Smernica o záverečných prácach 

Počet strán záverečnej práce 

Nakopírovať, alebo vpísať text Nakopírovať, alebo vpísať text 

Nakopírovať, alebo vpísať kľúčové slová 

Nakoniec potvrdíme „OK“ 
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