
Odovzdanie záverečnej práce 
v AiS2

Návod pre študentov ako odovzdať záverečnú prácu v AiS2



Prihláste sa do AiS2 pomocou mena a hesla.



V časti „Záverečné práce“ kliknite na názov Vašej záverečnej práce.



Otvorí sa ponuka, v ktorej zvoľte „Detail práce, odovzdanie, hodnotenie, posudok“.



Otvorí sa nové okno s údajmi o záverečnej práci.
Kliknutím na ikonu           prejdete na odovzdanie práce. 



Otvorí sa okno „Odovzdanie záverečnej práce“.
V položke „Súbor záverečnej práce“ kliknite na ikonu         a nahrajte súbor pdf

s elektronickou verziou Vašej práce.



V položke „Licenčná zmluva pre CRZP“ kliknite na ikonu ceruzky a vyplňte licenčnú zmluvu.



V okne licenčnej zmluvy zvoľte potrebné možnosti v bode 2 a 3 a potvrďte tlačidlom OK.



V položke „Licenčná zmluva pre vysokú školu“ kliknite na ikonu ceruzky a vyplňte licenčnú 
zmluvu.



V okne licenčnej zmluvy zvoľte príslušnú možnosť a potvrďte tlačidlom OK.



V položke „Abstrakt, texty, vlastnosti práce“ kliknite na ikonu ceruzky.



Vyplňte údaje o Abstrakte a kliknite na kartu „Texty“.
Vyplňte kľúčové slová a prípadné iné texty k práci a kliknite na tlačidlo „OK“.

Ak systém ponúka vyplniť aj položky, ktoré podľa pokynov študijného oddelenia nie sú 
potrebné, do každého okienka musíte zadať aspoň jednu medzeru.



Napokon v položke „Označenie práce ako finálnej“ potvrďte tlačidlo „Označiť prácu ako 
finálnu“.



Prácu ste týmto odovzdali do systému a jej stav sa zmenil na „finálne v ezp“. Práca bude 
odoslaná na kontrolu originality. Výsledok a protokol bude k dispozícii v dolnej časti tohto 

okna. 



V časti „Licenčná zmluva pre CRZP“ a „Licenčná zmluva pre vysokú školu“ kliknite na ikonky 
tlačiarne a vytlačte si obe licenčné zmluvy (z oboch dva exempláre obojstranne na jeden list). 



Zadanie záverečnej práce, ktoré sa vkladá do tlačenej verzie, si vytlačíte kliknutím na „Tlač 
zadania záverečnej práce“ z menu Záverečné práce na úvodnej obrazovke.



Po ukončení práce sa zo systému odhláste príslušnou voľbou v rozbaľovacom menu vpravo hore.


