
Theses.cz a kontrola záverečnej práce v UIS 

 

1. Vloženie práce a odoslanie na kontrolu 

Systém na kontrolu originality textov záverečných prác Theses.cz je určený na predbežné 
zhodnotenie záverečnej práce pred jej  odoslaním do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP). 
Je integrovaný do rozhrania UIS. Ikona zastupujúca kontrolu v Theses je dostupná až po korektnom 
vložení doplňujúcich informácií o práci (názov SK/EN, kľúčové slová SK/EN, abstrakt SK/EN) autorom 
(študentom). Postup odovzdávania záverečnej práce, vrátane kontroly v Theses.cz, je detailne v UIS 
popísaný a intuitívne študenta vedie (Obr. 1) 

 

Obr. 1   Postup odovzdávania záverečnej práce v UIS 

 

Do systému Theses sa na kontrolu vkladajú finálne verzie záverečných prác v podobe, ako sa 
vkladajú do CRZP, t. j. vrátane príloh a všetkých ostatných materiálov, ktoré sú súčasťou 
odovzdávaného textu každej konkrétnej práce. Je to z dôvodu nastavenia následnosti procesu 
odovzdania práce do CRZP – práca, ktorá splní podmienku nulovej zhody pokračuje automaticky do 
CRZP, práca, ktorá je označená školiteľom ako originál (v prípade zhodnotenia vykázanej nejakej 
zhody v protokole ako odôvodnenej a korektnej) odchádza taktiež automaticky do CRZP. „Stopku“ 
dostávajú iba práce označené ako podozrivé z plagiátorstva, študent má možnosť ich prepracovať 
podľa dohody so školiteľom. Preto je potrebné, aby verzia vložená do Theses spĺňala všetky formálne 
požiadavky na úpravu/spracovanie záverečnej práce.   

 

2. Výsledok kontroly a práca s protokolom  

Po odoslaní  finálnej verzie záverečnej práce vo formáte PDF do systému Theses je po vygenerovaní 
protokolu tento prístupný vo formáte PDF opäť v rozhraní UIS. Kontrola a vygenerovanie reportu si 



vyžaduje určitý čas (až niekoľko dní, v závislosti od záťaže systému). Časti textu citlivé z pohľadu 
podobnosti (zhody) s inými textami v korpuse databázy Theses sú v protokole pre väčšiu prehľadnosť 
farebne odlíšené. 

Protokol o kontrole, resp. skóre podobnosti s inými textami (uvádza sa v %) nie je jednoduchým 
potvrdením toho, či je práca plagiát alebo nie. Výsledný report je potrebné interpretovať, t. j. prejsť 
do rozhrania Theses a overiť si prípady podobnosti (zhody) textov identifikovaných vo výsledku 
kontroly. Pre vstup do prostredia Theses k detailným informáciám slúži odkaz (Informace o souboru) 
na prvej strane protokolu (Obr. 2). Systém Theses vyžaduje prihlásenie pomocou UČO a primárneho 
hesla (Obr. 3). 

 

Obr. 2  Prvá strana protokolu kontroly záverečnej práce (PDF) 

 

Obr. 3   Prihlásenie do Theses.cz 



Otvorí sa stránka Zobrazenie podobností (Obr. 4 a Obr. 5) 

 

Obr. 4   Hlavička webovej prezentácie (HTML verzie) kontroly podobnosti záverečnej práce 

 

Obr. 5   Webová prezentácia výsledku kontroly – podobné texty a ich zdroje 

 

Prístup k webovej verzii výsledku kontroly v rozhraní Theses.cz majú iba vedúci záverečných prác, 

resp. pedagógovia, nie študenti. Vytvoriť profil (konto) môže iba administrátor systému na úrovni 

konkrétnej inštitúcie (kontakt na SPU v Nitre: antiplag@uniag.sk). 

Aktuálne sú do korpusu Theses. cz naimportované záverečné práce študentov SPU v Nitre od 

r. 2010/2011).  

 

 



3. Kontrola v Theses, UIS a CRZP. 

V prostredí UIS školiteľ vyjadrí svoje rozhodnutie o tom, či konkrétnu, hodnotenú, záverečnú prácu 

považuje za plagiát alebo nie (Obr. 6). 

 

Obr. 6   Rozhodnutie školiteľa 

Ak školiteľ označí prácu na základe kontroly v Theses za možný plagiát, celý proces je potrebné 
realizovať v dvoch krokoch:  

 po kliknutí na tlačidlo Potvrdiť UIS oznámi, že zmeny boli uložené,  

 následne je potrebné prejsť k časti „Na základe čiastkových rozhodnutí už môžete rozhodnúť 
o celej práci“ a kliknúť na Označiť prácu za plagiát, čím za zmeny opäť zapíšu a v rámci 
legendy jednotlivých krokov sa zobrazí informácia, že súbor bol školiteľom vyhodnotený ako 
plagiát a práca nebude odoslaná na kontrolu do CRZP (Obr. 7). 

Tento postup môže školiteľ uplatniť aj v prípade nízkeho prekryvu textu s inými textami ak má 
podozrenie, že boli porušené etické (publikačné) pravidlá. 

Tým dostáva študent možnosť text svojej záverečnej práce opraviť (dopracovať). Ďalší postup je 
nasledovný – na e-mail univerzitného koordinátora UIS (Mgr. M. Mastík, PhD.) odošle školiteľ 
požiadavku na vymazanie práce zo systému s uvedením mena a priezviska študenta, evidenčného 
čísla a názvu práce.  Až na základe tohto kroku je možné opakované vloženie textu záverečnej práce 
na kontrolu v systéme Theses. 

Ak školiteľ označí prácu na základe kontroly originality v Theses za originálnu, UIS ju automaticky  
exportuje na kontrolu originality do CRZP. Je potrebné pamätať na to, že označenie práce za 
originálnu je definitívne, nevratné rozhodnutie, ktorým sa odosiela práca do CRZP. Bez tohto 
aktívneho kroku na strane školiteľa by práca do CRZP nemala odísť. 



 

Obr. 7 Zobrazenie informácií v rámci procesu vkladania práce po označení práce školiteľom za 
plagiát   

 

V prípade, že práca odišla do CRZP bez potvrdenia tým, že práca je označená ako originál a nie 
plagiát, prosíme o zaslanie tejto informácie na kontakt antiplag@uniag.sk, aby bolo možné detegovať 
prípadné problémy systémového charakteru.  

 

Pre finálne posúdenie originality záverečnej práce je rozhodujúci protokol o kontrole originality 
z CRZP a do oponentského posudku školiteľa, resp. oponenta sa uvádza percento prekryvu/skóre 
zhody z protokolu vygenerovaného v CRZP. 
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