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Vkladanie posudkov k záverečnej práci 
 
PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU AIS2 
Spustite si internetový prehliadač a do riadku s adresou napíšte http://moja.uniba.sk a následne kliknite na 
hypertextový odkaz AIS2. 
Do systému AIS2 sa prihlasujete pod svojím prihlasovacím menom a heslom. V prípade, ak nedisponujete 
svojím prihlasovacím menom a heslom, kontaktujte správcu hesiel Vašej fakulty 
(http://www.uniba.sk/spravcoviahesiel), resp. obráťte sa na CePIT (tel. 02/592 44 944). 

 
 
Po prihlásení sa do systému kliknite v ľavej časti menu na Evidencia štúdia. 

 

http://moja.uniba.sk/
http://www.uniba.sk/spravcoviahesiel
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Po rozkliknutí Evidencie štúdia kliknite na aplikáciu VSES057 Evidencia záverečných prác 

 
Po kliknutí na VSES057 – Evidencia záverečných prác sa otvorí táto aplikácia v novom okne, v tomto sa 
nastavíme na príslušný riadok zadania záverečnej práce, ku ktorému chceme vložiť posudok.  

Cez ikonku bežca klikneme na „Hodnotenie záverečnej práce, posudok“. 
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V novootvorenom okne si nájdeme časť, do ktorej máme vložiť posudok, teda či  sme vedúcim práce, 
alebo oponentom. Cez ikonu bežca si vyberieme, čo chceme urobiť. 
Dávajte si pozor, či vkladáte hodnotenie, vytvárate štrukturovaný posudok, alebo vkladáte pdf posudok.  

 
 
1. hodnotenie práce (POZOR! Ide o hodnotenie z posudku, nie hodnotenie predmetu 

Bakalárska/Diplomová práca!). Pri bakalárskych a diplomových prácach je hodnotiaca stupnica A-FX, 
pri dizertačných Vyhovel/Nevyhovel. 

2. Dátum hodnotenia. Dátum zverejnenia nie je nutné vypĺňať, pokiaľ sa nelíši od dátumu hodnotenia. 
 
Vytváranie resp. vkladanie posudku. 
Pokiaľ chceme vytvoriť posudok, klikneme na ikonu bežca a vyberieme príkaz: Vytvoriť, aktualizovať 
štruktúrovaný posudok zaevidovanej práce. 
v novo otvorenom okne vyplníme text posudku (môžete skopírovať už pripravený text napr. z Wordu) 

 Potvrďte tlačidlom OK 
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Následne cez toho istého bežca kliknite príkaz Vygenerovať pdf posudok zo štruktúrovaného. 

 
 
Alebo priamo vložte pdf súbor s posudkom. 
 
Prostredníctvom ikony bežca klikneme na riadok Vložiť pdf posudok.  

 
Po tomto kroku sa otvorí okno, kde pomocou tlačidla Vybrať súbor vyhľadáte uložený posudok 
v počítači. 

 Potvrďte tlačidlom Uložiť. 
Následne si posudok môžeme vytlačiť prostredníctvom ikonky tlačiarne. 
 
Upozornenie! 
Posudok nie je nutné tlačiť zo systému AiS2, pokiaľ ho už máme vytlačený. Nutné je ale text posudku 
vložiť do systému, alebo súbor posudku vo formáte pdf. 
 
Nie je nutné Evidovať licenčnú zmluvu posudku. Táto je nastavená prednostne tak, že sa posudok v 
CRZP nezverejňuje. Ak to chcete zmeniť a posudok v CRZP zverejniť, môžete to urobiť evidovaním LZ 
posudku." 
 
Okno aplikácie VSES057 – Evidencia záverečných prác zavrieme prostredníctvom ikony červeného X 
v ľavom hornom rohu. 
Ak ste ukončili prácu aj so systémom AIS2, po zatvorení aplikačných okien systému z prostredia.  
VŽDY odchádzate ODHLÁSENÍM SA. V okne systému AIS2 je potrebné kliknúť na príkaz „ODHLÁSENIE“ a 
následne na príkaz „Odhlásiť“ v okne IIKS – Odhlásenie. 


