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Získanie protokolu originality zo systému Theses 

Otvorte prehliadač (Google Chrome, Mozila Firefox, Ineternet Explorer, Edge) a do riadku s adresou napíšte: 
moja.uniba.sk, hneď v ľavom stĺpci hore, v časti AIS je odkaz na Záverečné práce 
alebo si rovno klinit elink uniba.sk/theses 

 
 
Po zobrazení tejto časti, je vpravo link na získanie protokolu originality zo systému Theses 
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Do THESES sa prihlasujete tými istými prihlasovacím údajmi ako do systému Ais2. V prípade problémov 
s prihlasovacím menom a heslom je potrebné kontaktovať správcu hesiel na fakulte,  resp. obrátiť sa na CePIT (tel. 
02/592 44 944). 

 

Po prihlásení sa zobrazí úvodné prostredie, kde je priamo možnosť vyhľadávania. 

 
Do riadku vyhľadávania napíšte buď Meno a priezvisko študenta, alebo názov práce.  

 
Vhodné je do vyhľadávania písať napríklad kombináciu „Peter Novák“ aj meno školiteľa (vedúceho práce) „Anton 
Pekný“, prípadne aj fakultu „Právnická fakulta“. 
!!! POZOR: !!! 
Vyhľadávanie funguje buď celé bez diakritiky, alebo celé s diakritikou.  
napr.:  
Jan Novak  výsledky nájde 
Ján Novák  výsledky nájde 
Ján Novak  výsledky nenájde 
  

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/bezpecnost/fakultni-spravcovia-hesiel/
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Po kliknutí na tlačidlo Vyhledej sa zobrazí zoznam prác, ktoré zodpovedajú kritériu. 
 

VÝBER PRÁCE PRE ZOBRAZENIE PODOBNOSTÍ  

Pri výbere práce je potrebné skontrolovať názov práce, autora práce a typ práce (bakalárska práca, diplomová práca, 
dizertačná práca a pod.). 
Niekedy sa stáva, že autor napísal napríklad bakalársku prácu aj diplomovú prácu pod tým istým názvom.  
Podrobnejší záznam o práci sa otvorí kliknutím na jej názov práce (šípka na obrázku nižšie). 
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ZOBRAZENIE PODOBNOSTÍ  VYBRANEJ PRÁCE 

V ďalšom okne sa zobrazí detail vybranej práce.  
označte súbor, ktorého podobnosti chcete zisťovať a kliknite pravým tlačítkom a v zozname vyberte Vyhledat 
podobné soubory. Resp. môžete použiť aj ľavé tlačítko, zoznam možností sa objaví vpravo dolu. 
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PODOBNOSTI – AKO ROZUMIEŤ ZOBRAZENÝM INFORMÁCIÁM 
Po kliknutí na ikonu Nalézt podobné dokumenty sa zobrazia výsledky kontroly na originalitu. (ak už kontrola 
prebehla) 
Pod údajmi overovanej práce (A) systém zobrazuje zoznam tých prác (B), v ktorých texte sa nachádza zhoda s textom 
kontrolovanej práce. 
Ideálny výsledok je, ak systém pre vybranú prácu nenašiel vo svojej databáze žiadne podobné práce (pozri obrázok). 

Dôležité upozornenie! Podobnosti, ktoré systém našiel medzi prácou študenta a prácami v databáze, nemusia  
nutne znamenať, že sa jedná o plagiát. 

 
Číslo v % - je to celková percentuálna podobnosť tejto práce voči všetkým súborom v databáze 
Podobnosti s vybranými – je možné zobraziť podobnosti vo fulltexte červenou farbou iba  s tými 
súbormi, ktoré sú v spodnej časti vykliknuté 
Podobnosti – je možné zobraziť podobnosti vo fulltexte červenou farbou s týmto konkrétnym súborom 
 
Na základe preskúmaných podrobností, je možné urobiť nejaký záver, či ide o plagiát, alebo o formálnu 
chybu v práci, kedy bolo napríklad nesprávne označené citovanie a pod. 
Treba si uvedomiť, že len samotné percento nebude stačiť na zhodnotenie, či sa jedná o plagiát, alebo nie. 
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TLAČ PROTOKOLU ORIGINALITY Z THESES 

Výsledok kontroly na originalitu záverečnej práce je potrebné vytlačiť. Pred samotnou tlačou sa odporúča 
zobraziť výsledok v náhľade a až následne zvoliť tlač. 
Postup:  
CTRL P (alebo File (Súbor) z hlavného menu priamo v okne internetového prehliadača a následne voľba 
príkazu Print (Tlačiť)) 
 

!!! AK SA ZOBRAZÍ PROTOKOL VIACSTRANOVÝ (NAPRÍKLAD 15 A VIAC), TLAČTE LEN PRVÉ 2 
STRANY, VEĽA KRÁT STAČÍ AJ 1. !!! 

 
 
 Chýba v systéme práca? 
 Je v systéme stará verzia práce? 
 Nevidím možnosť získať informáciu o podobnosti? 
 Nerozumiete % vyjadreniu zhody? 

 
 kontaktujte Mgr. Katarínu Révayová (revayova1@uniba.sk) alebo CEPIT 02/9010 4444 

mailto:revayova1@uniba.sk

