
 

 Komplexné odovzdanie záverečnej práce  
Odovzdanie záverečnej práce pre študenta/autora znamená vykonať niekoľko krokov. Aby bola 

práca zaslaná na kontrolu originality, tak je potrebné vložiť prácu zaevidovať niekoľko údajov, 

ktoré sú definované typom záverečnej práce a niekoľkými parametrami a v poslednom kroku 

označiť ju ako finálnu. Následne je práca zasielaná do CRZP, odkiaľ sa do systému vráti výsledok 

kontroly originality.  

Proces odovzdania záverečnej práce má formulárový charakter, ktorý sa skladá z niekoľkých 

panelov, ktorých poradie naznačuje jednotlivé kroky. Funkčné obmedzenia vykonania 

jednotlivých akcií sú popísané v predchádzajúcej kapitole. Návrh vzhľadu formulára znázorňuje 

Obrázok 1.  

Ak k téme záverečnej práce má študent vytvoriť ďalšiu verziu, tak úvodný panel slúži na jej 

výber. Ak k téme je len jedna verzia, tak daný panel nie je súčasťou formulára.  

Prvý panel zobrazuje základné informácie o záverečnej práci pre študenta/autora. Panel zobrazuje 

kód záverečnej práce, kód, číslo odboru.  

Panel Súbor slúži na vloženie záverečnej práce a prípadných príloh práce. Vložiť súbor je povinná 

položka v prípade, že nemá príznak, že ide o praktickú záverečnú prácu. Textová položka 

zobrazuje existenciu súboru v podobe názov súboru, dátum vloženia a kto zaevidoval daný súbor. 

Pre danú položku je možné vyvolať akciu Vložiť / Aktualizovať / Odobrať / Prevziať záverečnú 

prácu. Podobne je možné vložiť, aktualizovať, odobrať a prevziať prílohu záverečnej práce. 

Textová položka zobrazuje názov súboru prílohy. Ak záverečná práca má viac príloh, tak je 

možné pridať ďalšiu textovú položku pre vloženie prílohy.  

Panel čestné vyhlásenie slúži na evidovanie vyhlásenia o publikovaní práce alebo jej častí. 

Textová položka zobrazuje či je zaevidované čestné vyhlásenie v podobe dátumu evidovania a 

atribútmi Publikované pred/po zaslaní, v celom rozsahu/sčasti. Pre danú položku je možné 

vyvolať akciu Evidovať čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej práce (VSES327 – Čestné 

vyhlásenie o vydaní práce), Detail čestného vyhlásenia o vydaní záverečnej práce, Tlač čestné 

vyhlásenie o vydaní záverečnej práce.  

Panel Licenčná zmluva slúži na zaevidovanie zmluvy o použití diela so Slovenskou republikou 

zastúpenou vysokou školou. Táto licenčná zmluva je povinná položka. Textová položka zobrazuje 

či je zaevidované licenčná zmluva v podobe dátumu evidovania a atribútmi Sprístupnenia po 

uplynutí x mesiacov/bez odkladnej lehoty. Pre danú položku je možné vyvolať akciu Evidovať 

licenčnú zmluvu pre CRZP (VSES313 – Licenčná zmluva pre CRZP), Detail licenčnej zmluvy 

pre CRZP, Tlač licenčnej zmluvy pre CRZP. Ak je nastavený parameter pre evidenciu licenčnej 

zmluvy s vysokou školou (111 - EZP.licencnaZmluvaVS), tak aj táto zmluva je povinná položka. 

Textová položka zobrazuje či je zaevidované licenčná zmluva v podobe dátumu evidovania Pre 

danú položku je možné vyvolať akciu Evidovať licenčnú zmluvu pre vysokú školu (VSES283 – 

Licenčná zmluva), Detail licenčnej zmluvy pre vysokú školu, Tlač licenčnej zmluvy pre vysokú 

školu.  

Panel Abstrakt, texty, vlastnosti práce slúži na evidenciu príslušných informácií o práci. Evidencia 

daných údajov je povinná položka. Textová položka zobrazuje, či sú príslušné informácie 

zaevidované. Počet položiek potrebných položiek je daný príznakom práce (praktická záverečná 

práca) a parametrizáciou:  

- Abstrakt - každá práca musí mať zaevidovaný abstrakt v príslušných definovaných jazykoch. 

Systém zobrazuje určitú časť zaevidovaného textu.  

- Počet strán  

- Texty autora – študent eviduje príslušné texty definované pre príslušný typ práce v príslušných 

jazykoch. Systém zobrazuje určitú časť zaevidovaného textu.  

- Položky praktickej práce  

 

 

 



 

 

Pre danú položku je možné vyvolať akciu Evidovať abstrakt, texty, vlastnosti (VSES282 – 

Abstrakt, texty, vlastnosti práce), Detail abstraktu, textov, vlastnosti práce, Tlač analytického 

listu, Tlač vlastností práce, normostrany, Tlač abstraktu, textov práce.  

Posledný povinný panel slúži na označenie práce ako finálnej. Pri potvrdení danej akcie systém 

kontroluje existenciu povinných položiek a možností vyvolať danú akciu. Systém vyžaduje 

potvrdenie, či práca má byť naozaj označená ako finálna.  
Panel Výsledok originality slúži na zobrazenie výsledku originality z CRZP. Textová položka 

zobrazuje či už existuje výsledok originality v podobe dátumu zaevidovania. Pre danú položku je 

možné vyvolať akciu Tlač výsledku originality. 

Obrázok 1. 

 


