Evidencia záverečných prác
manuál pre študenta

1. Prihláste sa do systému EZP pomocou prihlasovacieho mena a hesla.
Ak máte problémy s prihlásením, kontaktujete OddKIS tel. 423292 alebo na e-mail:
reqisterezp@aos.sk.

Po prihlásení kliknite na Formulár vkladania v hornom menu.

Vloženie novej práce
Vyberte si Typ práce, ktorý chcete vložiť a potvrďte ho kliknutím na názov (napr. bakalárska práca)
• Tlačidlom Prehľadávať vyberte súbor s prácou, ktorý môže byť umiestnený na pevnom disku, USB
kľúči, CD/DVD... a potvrďte tlačidlom Otvoriť / Open.
• Na záver vloženia práce je potrebné kliknúť na tlačidlo Preniesť. Preniesť je možné len súbory vo
formáte PDF, ktoré nesmú byť zaheslované.

Vo Formulári vkladania vyplňte všetky povinné údaje (označené*), t.j. údaje o práci, údaje
o vedúcom záverečnej práce, príp. údaje o oponentovi (ak je známy).

Samotná práca musí obsahovať min. 500 slov.
Po úspešnom prenesení práce je možné preniesť aj prílohy práce, pokiaľ nie sú jej súčasťou
(napr. obrázky, mapy, diagramy, nákresy, audio/video nahrávky) zaškrtnutím možnosti Chcem
pridať prílohy.
V prípade viacerých príloh je možné ich odoslať jednotlivo alebo naraz – komprimované (zip).
Pri množstve príloh viac ako 3 sa odporúča ich skomprimovať.
Ďalej vyplňte všetky ostatné údaje o práci:
– je potrebné správne vybrať z danej ponuky Fakultu a Školiace pracovisko,
 tu treba vybrať z ponuky (Nefakultné pracovisko) a o riadok nižšie, zvoliť príslušnú
katedru, na ktorej je práca spracovávaná a doplniť študijný odbor, počet strán a
kľúčové slová z práce.
Vyplňte údaje o autorstve:
– je potrebné vyhľadať vedúceho záverečnej práce
 Vpíšte priezvisko vedúceho ZP (stačí zadať prvé tri písmená) a stlačte tlačidlo Hľadať.
 Ak máte externého vedúceho záverečnej práce, označte voľbu a následne zapíšte jeho
údaje. V tomto prípade musíte určiť aj interného vedúceho ZP (príp. vedúceho školiaceho
pracoviska), ktorý má nad prácou garanciu.



Ak odovzdávate rigoróznu/habilitačnú prácu a nemáte interného vedúceho ZP, zadajte
vedúceho ZP podľa pokynov vašej katedry (napr. vedúceho katedry...).

Vyplňte ďalšie údaje vo formulári označené hviezdičkou: názov práce v primárnom jazyku,
abstrakt v primárnom jazyku (nakopírovať z práce), ďalej zvoľte sekundárny jazyk a abstrakt
v sekundárnom jazyku (nakopírovať z práce).
Po vyplnení všetkých povinných údajov stlačením tlačidla Uložiť (na spodnom okraji formulára),
uložte prácu.

Po uložení práce sa zobrazí hlavná stránka so základným popisom práce.

V prípade chybného zápisu údajov o práci (resp. opravy samotnej práce) je ešte možná oprava
voľbou „Vyber si operáciu“, zvoľte Pridať novú verziu. Následne sa otvorí formulár pre zápis práce
s vyplnenými hodnotami, ktoré je možné upravovať.
Ak je vložená verzia práce finálna (zhodná s tlačenou verziou), je potrebné zmeniť jej stav tak,
aby ju vedúci záverečnej práce mohol skontrolovať. Kliknite na voľbu Vyberte si operáciu, zvoľte
Licencia.
Otvorí sa ďalší formulár na ktorom v sekcii „Stav práce“ zvoľte Zmeniť stav práce a vyberte
Označené za finálne.

Po zmene stavu na „Označené za finálne“, sa už študent môže odhlásiť.
Následne je vedúci ZP povinný prácu skontrolovať a zmeniť stav práce na Označené pre export
(pokiaľ v práci nenašiel závažne nedostatky, inak ju označí späť na stav Rozpracované, aby študent
mohol vykonať požadované opravy). V prípade, ak je práca v stave Označené pre export, je potrebné
vytlačiť Licenčnú zmluvu zvolením tlačidla Uložiť údaje a následne zvoliť Vygenerovať dokumenty na
tlač. Na kontrolu CRZP sa odosielajú len práce, ktoré sú označené pre export a majú
vygenerovanú licenčnú zmluvu!

