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Smernica dekana č.   3/2010 upravuje spôsob a formu odovzdávania záverečných  prác na 
Pedagogickej fakulte UK. Smernica dekana vychádza zo Smernice rektora UK č. 5/2010 
o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej
registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského
v Bratislave a z Metodického usmernenia MŠ SR 14/2009-R. Táto smernica sa týka
odovzdávania záverečných prác (bakalárske práce, diplomové  práce, dizertačné práce).

      Do podateľne sa odovzdávajú v stanovenom termíne: 

• 2 x tlačené exempláre (bakalárskej alebo magisterskej práce) zviazané v pevnej
väzbe. Musia byť totožné s verziou, ktorá bola nahraná do AIS2.

• 4 x tlačené exempláre (dizertačné práce)  zviazané v pevnej väzbe  spolu  ďalšími
náležitosťami. Práca  musí byť totožná s verziou, ktorá bola nahraná do AIS2.

• 3 x vyplnenú a podpísanú Licenčnú zmluvu o použití školského diela  (vygeneruje
sa pri odovzdaní práce prostredníctvom AIS2)
alebo

• 3 x Vyhlásenie o poskytnutí školského diela bez možností sprístupnenia
(vygeneruje sa pri odovzdaní práce prostredníctvom AIS2).

Elektronická verzia práce prostredníctvom AIS2 
Elektronická verzia školského diela  musia spĺňať tieto náležitosti : 
- tvorí ho jeden súbor vo  formáte PdF (nevzťahuje sa na obrazové, video, audio, príp.

iné prílohy),
- nesmie byť chránené proti čítaniu (nesmie byť zaheslované),
- musí byť identické s tlačenou verziou,
- prácu môže podať LEN JEDENKRÁT  a odovzdáva FINÁLNU VERZIU PRÁCE.
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      Licenčná zmluva, a dodatok k licenčnej zmluve: 

Autor je povinný si vybrať jednu zo 4 možností a určiť v licenčnej zmluve šírku 
sprístupnenia elektronickej verzie svojej práce. 
Po obhajobe skúšobná komisia odsúhlasí spôsob použitia licenčnej zmluvy (resp. 
vyhlásenia), ktorú uviedol autor, alebo má právo rozhodnúť  o zmene spôsobu 
sprístupnenia. V takom prípade sa vytlačí nová licenčná zmluva, prípadne sa uzavrie 
písomný dodatok k pôvodnej licenčnej zmluve.  
Po obhajobe záverečnej  práce odovzdá katedra (oddelenie vedy a doktorandského  štúdia 
v   prípade dizertačných prác) jeden rovnopis licenčnej zmluvy autorovi, druhý sa zakladá 
do osobného spisu študenta a tretí odovzdá katedra (oddelenie) na archiváciu do 
Akademickej knižnice na PdF UK. Licenčné zmluvy za UK podpisuje predseda skúšobnej 
komisie alebo predseda komisie na obhajobu dizertačných prác.   
Ak sa zmení obsah práce v prípade neúspešnej obhajoby, licenčná zmluva sa skartuje a pri 
novej obhajobe sa licenčná zmluva, resp. vyhlásenie napíšu nanovo.  
 
Vyhlásenie  o nesprístupnení školského diela :  
Študent môže podpísať aj vyhlásenie o neprístupnosti záverečnej práce bez možnosti 
elektronického sprístupnenia.  Autor  v tomto prípade odmieta uzatvoriť licenčnú zmluvu 
s UK v Bratislave podľa autorského zákona 618/2003 Z. z.  Ak autor záverečnej práce 
neuzavrie licenčnú zmluvu, je povinný uviesť dôvody v súlade s § 51, pre ktoré nedáva 
súhlas so sprístupnením diela.  
 
 
Samostatná príloha práce: 
V prípade, že súčasťou práce je samostatná príloha - netextové dielo (obraz, socha, 
hudobné dielo a pod.), toto sa tiež nasníma, resp. nahrá a odovzdá ako príloha na CD 
nosiči v pripevnenej  obálke na  vnútornom obale printovej záverečnej práce. Príloha na 
CD bude archivovaná po obhajobe spolu s prácou v Akademickej knižnici. CD príloha 
nesmie byť zaheslovaná.  
 
 
Protokol o kontrole originality :   
Originalita záverečnej práce (miera zhody textu práce s databázou originálnych textov) sa 
posudzuje v systéme THESES. Export do centrálneho registra záverečných prác (CRZP) 
a do systému THESES sa realizuje hromadne. Vedúci práce,  školiteľ (alebo  iný poverený 
pracovník)  je povinný získať protokol o originalite školského diela a poskytnúť ho 
oponentovi (oponentom). Protokol o originalite diela je súčasťou posudku. Protokol 
o overení originality diela si vedúci práce, školiteľ (alebo iná poverená osoba) vytlačí 
priamo zo systému AIS2. Protokol o originalite je súčasťou posudkov, ktoré sa v písomnej 
forme predkladajú k obhajobe a sú aj súčasťou protokolov k štátnej skúške. Autor je 
povinný dôsledne citovať použité informačné pramene podľa medzinárodných noriem. 
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Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici  
 

Po úspešnej obhajobe záverečnej alebo kvalifikačnej práce, katedra (iné pracovisko) 
odovzdá printové práce v jednom exemplári do Akademickej knižnice PdF UK za účelom 
archivácie, bibliografickej registrácie  a jej sprístupnenia spolu s licenčnou zmluvou, 
(resp. Dodatkom k LZ alebo Vyhlásením o poskytnutí školského diela bez možnosti 
sprístupnenia) spolu s aktuálnym zoznamom obhájených autorov.     
 
Až následne  Akademická knižnica PdF UK potvrdí formulár Potvrdenie o vysporiadaní 
záväzkov študenta voči knižnici a to v prípade, ak študent nemá výpožičky v žiadnej 
knižnici UK a katedra odovzdala práce, licenčnú zmluvu a zoznam ukončených  študentov 
do knižnice. Študent dodá Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov do Podateľne PdF UK pre 
Oddelenie organizácie a kontroly štúdia PdF UK príslušnému referentovi.   
Až na základe odovzdania  týchto materiálov je   študent/absolvent  pozvaný na 
slávnostnú promóciu.   
Smernica dekana č. 7/2007sa ruší a Smernica dekana   3/2010 nadobúda účinnosť  
od 18. 10.2010. 
 
 
 
 

prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD. 
dekan fakulty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrobné informácie  k danej problematike sa vyskytujú na :    
https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/ 
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