Evidencia záverečných prác
Manuál pre vedúceho záverečnej práce
Po prihlásení sa Vám zobrazí zoznam záverečných prác a kvalifikačných prác, v ktorých ste
uvedený ako vedúci záverečnej práce alebo oponent. Ak sa Vám zoznam nezobrazí, kliknite na
tlačidlo Filtre a zmeňte Aktuálny rok na Všetky roky

Pre nastavenie zasielania upozornení na odoslané práce kliknite na tlačidlo Upozornenia.
Zadaním vašej e-mailovej adresy a zaškrtnutím políčka Zaslať upozornenia na odovzdané práce
budete systémom EZP upozornený na pridanie práce, ktorú do EZP pridal študent a kde ste uvedený
ako vedúci záverečnej práce. Správa vám bude zaslaná na zadanú e-mailovú adresu, pričom bude
obsahovať názov práce a meno autora.

Záznamy o záverečných a kvalifikačných prácach (napr. bakalárska, magisterská, rigorózna
práca...) sa nachádzajú v dolnej časti hlavnej stránky.

Vedúci záverečnej práce musí každú záverečnú a kvalifikačnú prácu, ktorej stav je „Označená
za finálne“ skontrolovať (porovnať zhodnosť tlačenej a elektronickej verzie porovnaním minimálne
troch ľubovoľných strán). Pre vykonanie zmeny stavu zvolenej práce kliknite na menu Vyberte si
operáciu a vyberte voľbu Licencia

Ak súhlasíte s odoslaním práce do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) zmeňte
stav práce na Označené pre export. V opačnom prípade zmeňte stav prace z Označená za finálne
na Rozpracované a študent bude môcť prácu v systéme vymeniť. Ak študent neoznačí svoju
záverečnú prácu za Označené za finálne, systém EZP neumožní vedúcemu záverečnej práce
označiť prácu pre export.

Po označení práce na „Označené pre export“ si študent vytlačí licenčnú zmluvu a práca sa
exportuje do CRZP. Následne je práca skontrolovaná v CRZP a vygeneruje sa Protokol o kontrole
originality. Ak kliknete na voľbu prejsť na výstup, otvorí sa pdf súbor, s protokolom, ktorý musíte
vytlačiť a predložiť pri obhajobe práce.

Po obhajobe záverečnej práce vedúci ZP vloží do systému EZP dátum obhajoby záverečnej
práce. Kliknite na Uložiť dátum a nastavte stav záverečnej práce na Obhájené, Dočasne
neobhájené alebo Trvalo neobhájené

