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Pokyny pre administráciu a odovzdanie záverečných prác v akademickom 

roku 2018/19 

 

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Administrácia záverečných prác sa riadi Smernicou UKF č. 17/2011 o záverečných prácach. 

Pedagógovia, vedúci pracovísk, administratívni zamestnanci a študenti FSVaZ majú povinnosť 

postupovať podľa vyššie uvedenej smernice. 

 

2 POVINNOSTI VEDÚCICH KATEDIER (RIADITEĽOV ÚSTAVOV) 

 

2.1 Zadania záverečných prác 

Vedúci katedier sú povinní zabezpečiť schválenie Zadania a jeho doručenie študentovi najneskôr 

na začiatku akademického roka, v ktorom sa uskutoční obhajoba záverečnej práce. Zadanie 

záverečnej práce podpisuje vedúci katedry, pričom jeden originál je určený pre študenta a jeden 

originál doručí na študijné oddelenie.  

V prípade osobného odovzdania Zadania záverečnej práce študentovi sa odovzdanie uskutoční na 

proti podpis študenta. 

V prípade odovzdania prostredníctvom poštovej korešpondencie, zabezpečí túto úlohu študijné 

oddelenie formou doporučeného listu. 

 

2.2 Určenie oponenta záverečnej práce  

Oponenta záverečnej práce určí a zadá do AIS vedúci katedry v termíne 29.-30.4.2019 

k záverečným prácam, ktoré boli  odovzdané pre riadny a 1. opravný termín ŠS.  

 

 

2.3 Distribúcia záverečných prác školiteľom a oponentom 

Vedúci katedier zodpovedajú za bezodkladnú distribúciu záverečných prác potvrdených 

študijným oddelením oponentom a školiteľom. 

 

2.4 Hodnotenie záverečných prác 

Vedúci katedier zodpovedajú za: 

a) Vypracovanie posudku oponenta(ov) 

b) Vypracovanie posudku školiteľa 

c) Zaznamenanie hodnotenia predmetu do  AIS školiteľom záverečnej práce.  
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V prípade, že záverečné hodnotenia v posudkoch záverečnej práce oponenta a školiteľa sa líšia 

o viac ako 2 stupne (napr. A-D, B-E, C-FX), požiada vedúci katedry oboch posudzovateľov 

o prehodnotenie posudkov, alebo zabezpečí vypracovanie ďalšieho posudku. Študent má právo 

prácu obhajovať aj v prípade, ak jeden z posudkov školiteľa alebo oponenta je hodnotený 

známkou FX. 

 

2.5 Posudky záverečných prác 

Vedúci katedry zodpovedá za skopírovanie posudkov záverečnej práce do AIS v prípade, že 

záverečnú prácu vedie externý školiteľ alebo posudzuje externý oponent (mimo zamestnancov 

UKF).  

Vedúci katedry zodpovedá za vloženie posudku záverečnej práce do AIS všetkých školiteľov 

a oponentov záverečných prác (aj externých školiteľov a oponentov). 

 

3 POVINNOSTI ŠTUDENTOV 

 

3.1 Zadanie záverečnej práce 

Každá tlačená verzia záverečnej práce obsahuje fotokópiu Zadania záverečnej práce. Fotokópia 

Zadania záverečnej práce je súčasťou pevnej väzby záverečnej práce. Zadanie záverečnej práce 

sa vkladá do záverečnej práce za titulný list. Zadanie záverečnej práce je obdobne i súčasťou 

elektronickej verzie záverečnej práce. 

 

3.2 Vkladanie záverečnej práce do AIS 

Študenti majú povinnosť vložiť elektronickú verziu záverečnej práce do AIS. Súčasťou vloženia 

záverečnej práce do AIS je i doplnenie údajov v elektronickom formulári (počet strán záverečnej 

práce, kľúčové slová a abstrakty v primárnom a sekundárnom jazyku). Postup vkladania 

záverečnej práce do AIS upravuje „Manuál pre študenta“ (Príloha A).  

Študent je povinný vytlačiť z AIS: 

- 2x Licenčnú zmluvu o použití školského diela (resp. v odôvodnených prípadoch 

Vyhlásenie autora záverečnej práce o nesprístupnení diela) – potvrdenie o odovzdaných 

súboroch je súčasťou Licenčnej zmluvy 

Uvedené dokumenty študent podpíše a 1 ks Licenčnej zmluvy odovzdá na študijnom oddelení 

spolu s tlačenými verziami záverečnej práce. Druhý ks Licenčnej zmluvy si ponecháva študent. 

 

 

Riešenie problémov s vkladaním záverečných prác do AIS: 

15 - 16. 4. 2019 – individuálne realizuje inštruktáž o vkladaní ZP do AIS fakultný administrátor 

AIS  Bc. Šuraba. 

V dňoch 24.–25. 4. 2019 v čase od 9.00 do 12.00 hod. v počítačovej miestnosti na Kraskovej 1 

bude zabezpečená inštruktáž a podpora pri vkladaní ZP do AIS, ktorú realizuje fakultný 

administrátor AIS Bc. Šuraba. 
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3.3 Odovzdávanie ZP a ostatných dokumentov 

Študent odovzdáva na študijnom oddelení nasledovné: 

 2 ks -  Tlačená verzia záverečnej práce v pevnej väzbe 

 1ks - Licenčná zmluva o použití školského diela (resp. v odôvodnených prípadoch i 

Vyhlásenie autora záverečnej práce o nesprístupnení diela)  

Dôležité upozornenie: 

Licenčná zmluva, ktorú si študent vytlačí z pdf súboru generovanom v Akademickom 

informačnom systéme obsahuje 2 formy Licenčnej zmluvy: 

1. forma Licenčnej zmluvy sa uzatvára priamo s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre; 

2. forma Licenčnej zmluvy sa uzatvára so Slovenskou republikou zastúpenou Univerzitou 

Konštantína Filozofa v Nitre. 

Študent má povinnosť odovzdať na Študijné oddelenie podpísané 1. aj  2. formu Licenčnej 

zmluvy.  

 

 

3.4 Termíny odovzdania ZP, Licenčnej zmluvy (resp. Vyhlásenia autora záverečnej práce 

o nesprístupnení diela) a Potvrdenia o odovzdaných súboroch do AIS: 

 do 26. 4. 2019 (do 15.00 hod.)  

V prípade, že študent neodovzdá ZP v stanovenom termíne, nemôže sa zúčastniť štátnych skúšok 

v AR 2018/19. Ďalší termín pre odovzdanie ZP upravuje Harmonogram AR 2019/20.  

 

 

3.5 Posudky záverečných prác 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF nevydáva študentovi tlačenú verziu oponentského 

a školiteľského posudku záverečnej práce. Študent si môže pozrieť a vytlačiť posudky záverečnej 

práce z AIS. 

 

 

4 POVINNOSTI ŠKOLITEĽA ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

4.1 Posudok školiteľa 

 

4.1.1 Vypracovanie posudku 

Školiteľ vypracuje v šablóne v AIS posudok školiteľa.  

 

Externí školitelia vypracujú posudok záverečnej práce v elektronickej šablóne (Príloha B). 

Elektronickú verziu posudku zašlú vedúci katedry určenému internému konzultantovi záverečnej 

práce, ktorý posudok vloží od AIS.  

Súčasťou posudku školiteľa je zhodnotenie originality ZP na základe protokolu originality ZP.  

Protokol originality ZP je pre školiteľa dostupný v AIS (resp. v prípade externých školiteľov na 
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vyžiadanie od vedúceho katedry). Školiteľ zároveň vytlačí prvú stranu Protokolu originality ZP 

a priloží ju k svojmu posudku ZP. 

Vedúci katedry zabezpečí odoslanie vytlačeného posudku z AIS externému školiteľovi na 

podpis.  

Externí školitelia bezodkladne odošlú podpísaný posudok záverečnej práce vedúcemu katedry. 

 

4.3 Termíny vypracovania posudku školiteľa v AIS a zápisu hodnotenia záverečnej práce 

do AIS 

 do 11. 5. 2019 – diplomové práce 

 do 18. 5. 2019 – bakalárske práce 

Pozn.: študentom, ktorí neodovzdali záverečnú prácu v termíne stanovenom pre riadny a 1. 

opravný termín ŠS (tz. do26.4.2019), sa posudok na záverečnú prácu nevypracováva. 

 

 

5 POVINNOSTI OPONENTOV 

 

5.1 Vypracovanie posudku 

Oponent záverečnej práce vypracuje v AIS posudok záverečnej práce, pričom sa riadi kritériami 

uvedených v šablóne posudku záverečnej práce v AIS. 

Externí oponenti vypracujú posudok záverečnej práce v elektronickej šablóne (Príloha B). 

Elektronickú verziu posudku zašlú vedúcemu katedry. Súčasťou posudku oponenta je 

zhodnotenie originality ZP na základe Protokolu originality ZP.  

Vedúci katedry zabezpečí vloženie posudku vo formáte pdf do AIS a odoslanie vytlačeného 

posudku z AIS externému oponentovi na podpis.  

Externí oponenti bezodkladne odošlú podpísaný posudok záverečnej práce vedúcemu katedry. 

 

5.3 Termín vypracovania posudku oponenta v AIS  

 do  11.5. 2019 – posudky diplomových prác 

 do 18. 5. 2019 – posudky bakalárskych prác 

 

6 POVINNOSTI ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA 

 

6.1 Zadanie záverečnej práce 

Študijné oddelenie zabezpečuje doručenie Zadania záverečnej práce študentovi najneskôr na 

začiatku akademického roka, v ktorom sa uskutoční obhajoba záverečnej práce. 

 

6.2 Potvrdenie o odovzdaní ZP 

Študijné oddelenie pečiatkou a podpisom v tlačených verziách záverečnej práce potvrdí 

študentovi: 

a) odovzdanie 2 ks tlačenej verzie záverečnej práce 
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b) odovzdanie 1 ks Licenčnej zmluvy o použití školského diela (resp. i Vyhlásenie autora 

záverečnej práce o nesprístupnení diela) 

 

6. 3 Kontrola plnenia podmienok postupu ku štátnej skúške 

Študijné oddelenie vykoná najneskôr do 3 dní od ukončenia skúškového obdobia kontrolu 

plnenia študijných povinností podľa čl. 21 ods. 1 písm. a, b Študijného poriadku UKF. V prípade, 

že študent nesplnil podmienky k postupu ku štátnej skúške, nemôže sa zúčastniť štátnej skúšky 

a študijné oddelenie odhlási študenta z predmetov štátnej skúšky v AIS. 

 

6.4 Licenčná zmluva o použití školského diela 

Licenčnú zmluvu o použití školského diela podpísanú študentom eviduje študijné oddelenie v 

osobnom spise študenta. 

 

6.5 Zverejňovanie ZP 

Fakultný administrátor AIS najneskôr tri mesiace po obhajobe práce poskytne univerzitnej 

knižnici formou výpisu z AIS menovitý zoznam študentov/autorov prác, ktorí úspešne 

absolvovali obhajobu práce vrátane rozhodnutia o spôsobe jej sprístupnenia. 

 

                                                                                   

                                                                                                     PhDr. Dana Zrubcová PhD. 

prodekanka  pre vzdelávaciu  činnosť FSVaZ 

 

Prílohy: 

A. Manuál študenta pre odovzdanie záverečnej práce do AIS 

B. Posudok záverečnej práce – pre potreby vkladania do AIS 


