ODOSLANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE CEZ AIS2
Otestujte si nezaväzne Vašu prácu na dostatok textu:
http://www.crzp.sk/testDoc?fs=165AEF0956264C9697FB893766B09238&fn=main

Do systému AIS2 sa prihlasujete pod svojím prihlasovacím menom a heslom.
Po prihlásení sa Vám otvorí prostredie systému AIS2. Z menu v ľavej časti okna, v zozname aplikácií,
zvoľte(kliknite) na Evidencia štúdia a následne z ponuky v hlavnej časti okna spustite aplikáciu
VSES017 –Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky.

Po prekliknutí na záložku Záverečné práce, budete vidieť v zozname zadaní Vašu prácu

Zadanie Vašej práce

Postup odovzdania elektronickej verzie záverečnej práce.
Po zobrazení zadaní témy záverečnej práce kliknite na tému pravým tlačidlom myši a vyberte si zo
zoznamu kontextového menu príkaz Záverečná práca.

Po otvorení nového okna otvorte tretiu záložku Záverečná práca. Tu môžete :
Pridať prácu – ak ju vkladáte prvýkrát
Aktualizovať prácu – ak ste už súbor vložili v minulosti

Práca musí byť vo formáte PDF prevoditeľnom na text. PDF si viete nezáväzne skontrolovať na
adrese: http://www.crzp.sk/testDoc?fs=165AEF0956264C9697FB893766B09238&fn=main. Veľkosť
PDF súboru je obmedzená na 20 MB. Ak Vaša práca obsahuje obrázky a je väčšia ako 20 MB,
odporúčame obrázky uložiť do príloh. Meno súboru odporúčame bez diakritiky a medzier.
Pridajte(aktualizujte) záverečnú prácu, ktorú máte uloženú v počítači, alebo na USB kľúči.

Pokiaľ má vaša práca prílohy, pridajte všetky pomocou pravého tlačidla na pridanej záverečnej práci
prostredníctvom príkazu Prílohy. Tie môžete v ďalšom okne pridať aj odobrať.
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Predtým ako označíte Vašu prácu ako finálnu, musíte elektronicky vyplniť počet strán a abstrakty v
jazykových mutáciách a vyplniť Licenčnú zmluvu. Toto urobíte tak, že si pravým tlačidlom myši
kliknete na zadanie záverečnej práce a potvrdíte v zozname príkaz Abstrakt, texty, vlastnosti.

Systém Vás nepustí ďalej,
pokiaľ nemáte vyplnené
všetky povinné údaje. bude
vás upozorňovať na
chýbajúce údaje.

Do položky počet strán
uveďte počet strán
záverečnej práce.

Ak študent označí konečnú verziu záverečnej práce ako Finálnu, táto finálna verzia bude odoslaná na
kontrolu originality. Výsledok kontroly originality je možné vidieť cez ponuku 4 – Výsledok originality.
Po vložení práce, abstraktov a ostatných údajov si vytlačte licenčnú zmluvu.

