POKYNY K ODOVZDÁVANIU ZÁVEREČNÝCH PRÁC DO EZP a
následne do CRZP
Kroky, ktoré musí vykonať študent pre to, aby odovzdal elektronickú verziu záverečnej práce
(ZP) do úložiska Evidencie záverečných prác ( EZP) , ktorá sa následne automatizovane odošle
do Centrálneho registra záverečných prác ( CRZP) na kontrolu originality (antilpagiátorský
systém).
1. Administrácia ZP sa nachádza v Evidencii štúdia -> VSES 017 Administrácia štúdia

2. Na zobrazenom okne v záložke Záverečné práce cez ikonu
na „Záverečná práca“ zobrazí okno VSES 020.

sa Vám kliknitím

Cez

nahrať ZP. Pomocou

sa práca aktualizuje, t.j. môžete nahrať upravenú verziu.

Záverečná práca je v stave „rozpracované_v_ezp“.( predposledné dva stĺpce) Tlačítkom
je možné nahratú prácu odobrať.
Zo stĺpca Kód ZP si skopírujte (pomocou CTRL+C a CTRL+V). alebo odpíšte kód ZP.
Tento kód je potrené uviesť v záverečnej práci podľa pokynov v Smernici č. 3/2010
– nájdete v AIS (elektronická aj tlačená verzia)

3. Študent je povinný zadať do AIS k ZP abstrakt (aj jeho anglickú verziu, kľúčové slová
a počet strán ZP . Pri vkladaní textu je
potrebné kliknúť na
( editácia). Text je
možné vložiť pomocou CTRL+C a CTRL+V.

Prílohy sa vkladajú osobitne, nepodliehajú kontrole originality. Dialógové okno sa
nachádza v ponuke ikony „bežca“ Prílohy
4. Je potrebné vyplniť licenčnú zmluvu
5. Definitívnu verziu ZP označiť ako finálnu. Stav ZP sa zmení na „finalne_v_ezp“
Po označenie práce na finálnu verziu už nie je možné upravovať vloženú prácu (a teda ani
licenčnú zmluvu, abstrakt).

6. Vytlačiť:
a. Licenčnú zmluvu
b. Vyhlásenie o poskytnutí práce
c. Analytický list
a odovzdať ich spolu s vytlačenou ZP

Na kontrolu originality sa posielajú len práce v stave finálna.
Výsledok kontroly si nájdete na URL (link), ktorá sa Vám zobrazí v poli“URL originality“

Definitívne rozhodnutie o tom, či práca je, alebo nie je plagiát vynesie štátnicová komisia.
V prípade, že systém CRZP nebude schopný vašu prácu skontrolovať (stav neimportované
v CRZP) bude vás kontaktovať váš fakultný administrátor.

