
 

Odovzdávanie záverečných prác na FIIT STU 
Máj 2022 

 

Úvod 

Z pohľadu odovzdávania má záverečná práca (bakalárska alebo diplomová) tieto logické časti: 

C1. Textová časť - hlavná časť 
  (končí poslednou stranou použitej literatúry/referencií) 

C2. Textová časť - prílohy* 

C3. Digitálna časť 
  (zahŕňa napr. programový kód, doplňujúce informácie k experimentom; t. j. ako doteraz 
  napaľované CD/DVD/BD) 

 

* Povinnou súčasťou príloh textovej časti (C2) je textový opis digitálnej časti práce (C3): 

● informácia sa uvádza ako samostatná, spravidla posledná príloha 

● povinnou súčasťou prílohy je: 

○ evidenčné číslo práce, ak C3 odovzdávate len elektronicky 

○ opísaný obsah digitálnej časti 

○ informácia o uložení v úložisku G Suite for Education, ak veľkosť C3 je 

väčšia ako 1 GB 

● vzor takejto prílohy je uvedený v aktualizovaných pokynoch k formálnym a 

štrukturálnym náležitostiam záverečných prác ako príloha Z (posledná strana) 

 

Čo a kam sa odovzdáva 

I. Tlačená verzia sa odovzdáva na sekretariát Ústavu informatiky, informačných systémov 

a softvérového inžinierstva, najneskôr do 31.05.2022. Študentom odporúčame, aby tlačene verzie 

odovzdávali priebežne a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Záverečné práce je možné spravidla 

odovzdať iba v pracovný deň, a to do 14:00. Tlačená verzia musí byť v nerozoberateľnej väzbe. 

II. Digitálna verzia: do AISu (ak je väčšia ako 1 GB, tak do AIS + G Suite): 

     Nasledujúce pokyny dopĺňajú návod AIS-STU na odovzdanie práce do AISu pre celú STU.     

     Podrobne sa oboznámte s týmto návodom, nakoľko niektoré operácie, ktoré v AISe urobíte, sú  

     nevratné! Každá záverečná práca musí prejsť kontrolou originality v centrálnom registri 

     záverečných prác. 

     Odovzdávajú sa všetky časti: C1, C2 aj C3: 

● C1 sa odovzdáva do AISu do časti Vlastná práca vo formáte PDF: 

povinný názov: [DP|BP]_<meno>.pdf 

príklad: BP_JanMrkvicka.pdf 

● C2 sa odovzdáva do AISu do časti Prílohy práce vo formáte PDF samostatne: 

povinný názov: [DP|BP]_prilohy_<meno>.pdf 

príklad: BP_prilohy_JanMrkvicka.pdf 

○ C2 obsahuje textový opis časti C3 (pozri Úvod v tomto dokumente) 

https://drive.google.com/file/d/1F13B6KMMdraudvtVF5inh70tNMEcJ39L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F13B6KMMdraudvtVF5inh70tNMEcJ39L/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EmSn5fxefiCYWGlOJG5DXQqvdp6GTFZp/edit?usp=sharing&ouid=106396820632770813199&rtpof=true&sd=true
https://www.fiit.stuba.sk/sk/bezuhonnost.html?page_id=3180


 

● C3 sa odovzdáva ako archív (ZIP): 

povinný názov: [DP|BP]_<meno>.zip 

príklad: BP_JanMrkvicka.zip 

○ Ak sú časti C2+C3 spolu menšie ako 1 GB: 

■ C3 odovzdáte do AISu do časti Prílohy práce samostatne, rovnako ako  

v predošlom prípade 

○ inak 

■ C3 odovzdáte do systému FIIT G Suite: návod G Suite 

 

III. Digitálna verzia: do YonBanu: 

● Zrušené, do YonBanu tento rok odovzdávať nič netreba :) 

 

Kontrolná tabuľka: 

 
 
Časť 
práce 

Tlačená verzia AIS G Suite for Education 

ak veľkosť  
C2+C3 < 1 GB 

ak veľkosť  
C2+C3 > 1 GB 

(len) ak veľkosť  
C2+C3 > 1 GB 

C1 Sekretariát UISI, 
Najneskôr do 31.05. 

(možnosť odovzdať iba 
v pracovný deň do 

14:00) 

áno, v časti Vlastná práca ako samostatné PDF -- 

C2 áno, v časti Prílohy práce ako samostatné PDF -- 

C3 nie, ale textový opis C3 
je súčasťou C2. 
 
 
 

áno, v časti Prílohy 
práce ako archív (ZIP) 

nie, avšak v textovom 
opise C3, ktorý je 
súčasťou C2, je 
uvedená skutočnosť, že 
úplná digitálna časť 
práce sa nachádza v 
systéme G Suite for 
Education (viď pokyny, 
posledná strana) 

áno  
(návod G Suite) 

 

Práca podliehajúca dohode o mlčanlivosti 

Ak pracujete s informáciami, ktoré podliehajú dohode o mlčanlivosti (NDA), môžete využiť možnosť 

časť práce odovzdať ako Špeciálnu utajenú prílohu (pozri oficiálny návod AIS-STU na odovzdanie 

práce do AISu platný pre STU).  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1EiBheBfLpXFrX3dknfwe5-g7ku2LAFKE/edit?usp=sharing&ouid=106396820632770813199&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1F13B6KMMdraudvtVF5inh70tNMEcJ39L/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EiBheBfLpXFrX3dknfwe5-g7ku2LAFKE/edit?usp=sharing&ouid=106396820632770813199&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EmSn5fxefiCYWGlOJG5DXQqvdp6GTFZp/edit?usp=sharing&ouid=106396820632770813199&rtpof=true&sd=true

