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VSES057- Hodnotenie práce, posudok je možné evidovať iba v prípade, že k téme záverečnej 
práce bola zaevidovaná samotná práca. Hodnotiť znamená zaevidovať hodnotenie danej práce 
a zaevidovať posudok. Dôležité je, že k práci má byť zaevidovaný posudok ako súbor. 

 

Cez bežca je potrebné 
vybrať „Hodnotenie 
záverečnej práce, posudok“ 

 
V okne VSES020 kliknúť na ikonu ceruzky – pridanie, aktualizácia hodnotenia. 

 

kliknutím na ikonku 
ceruzky sa sprístupní okno 
na zaevidovanie hodnotenia 
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V okne VSES222 zadať hodnotenie, dátum hodnotenia. Atribút „Dátum zverejnenia“ pri 
evidencii hodnotenia práce určuje, že študent má zobrazené hodnotenie až po nadefinovanom 
dátume t.j. vo svojej prístupnej časti študent vidí dané hodnotenie až po príslušnom dátume.  

 

potvrdiť 

zadať hodnotenie, dátum hodnotenia, 
môže sa zaevidovať dátum zverejnenia. 

Posudok je možné evidovať dvojakým spôsobom – a) vytvoriť štruktúrovaný posudok podľa 
definovaných položiek posudku v parametrizácií, z ktorého bude vytvorený samotný súbor 
alebo b) priamym vložením súboru posudku. Nie je možné kombinovať vytvorenie posudku.  

 

a) cez menu bežca si 
vytvoríte štruktúrovaný 
posudok
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cez ikonku tlačiarne si 
môžete vytlačiť štrukt. 
posudok 

text a bodovacie, 
hodnotiace kritérium  
položky posudku 
zmažete kliknutím  
na červený krížik 

evidovanie jednotlivých 
položiek posudku sa 
sprístupní  kliknutím  
na ikonku ceruzky  

 
 

 

potvrdiť 

v okne VSES259 
evidujete text položky 
posudku a body, 
v zátvorke je uvedená 
maximálna hodnota 
bodov položky 
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 k práci má byť zaevidovaný posudok ako súbor 

 

po vyplnení štruktúrovaného 
posudku je potrebné 
vygenerovať pdf súbor 
posudku, ktorý sa posiela  
na archiváciu do CRZP 

 
 

 

pdf súbor posudku si 
skontrolujete cez 
menu bežca „Prevziať 
pdf posudok“
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b) vloženie pdf posudku 

 

ak nevytvárate posudok 
priamo v AISe je možné 
vložiť pdf súbor posudku 
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K posudku je možné zaevidovať licenčnú zmluvu ako súhlas na je ho sprístupnenie v CRZP. 
Ak autor posudku dobrovoľne bezodplatnú licenciu neudelí, posudok nebude sprístupnený 
prostredníctvom registra, avšak do registra zaslaný bude (na archiváciu).  
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Cez ikonku tlačiarne si vytlačíte štruktúrovaný posudok, príp. aj licenčnú zmluvu. 

 
 
V prípade, že posudok už bol zaslaný do CRZP (po obhajobe práce), tak už nie je možné 
aktualizovať alebo zmazať položky štruktúrovaného posudku a ani pdf posudok, ktorý bol 
vložený alebo vygenerovaný.  
 
 


