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Zpracování agendy státních závěrečných zkoušek v IS iKOS 

Návod pro referenty katedry pro státní zkoušky 

Přístup do iKOS  - https://ikos.cvut.cz 

1. Zadání VŠKP v KOS na katedře

- ve formuláři „82027 VSKP studenta“ (vložené údaje nutno ukládat klávesou F2 nebo ikonou 

uložení změn) 

- vyplnit položky:  “Název“, “Název anglicky“, “Vedoucí práce“, “Jazyk práce“, “Katedra zadání“, 

“Datum zadání“, “Termín odevzdání“  

příslušné datum odevzdání je uvedeno ve fakultním časovém plánu akademického roku.
termín:      nejpozději druhý týden výuky semestru 
vyplňuje:  kat. referent SZZ  na základě formuláře Zadání BP/DP 

- vyplnit položku “Oponent“, 
termín: doporučujeme nejpozději den po akceptaci práce vedoucím (stav 

    „akceptováno“), pozdějším vložením jména oponenta do IS iKOS zkracuje 
    katedra oponentovi dobu, za kterou má posudek zpracovat 

vyplňuje:   kat. referent SZZ 

Obr.1 – příklad vyplněného zadaní VŠKP 

https://ikos.cvut.cz/
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2. Informace k vyplnění položky Oponent

- pokud “Oponent“ (případně vedoucí) po vyhledání pomocí klávesy F3 není v seznamu, je 

potřeba jej založit ve formuláři 89004-Soupis a editace učitelů. Tento formulář je možno otevřít 

přímo z formuláře 82027-Přehled studentů - VŠKP tlačítkem “Vyučující“ vlevo nahoře pod 

“Exit“, 

- u externího oponenta, je potřeba vyplnit položky „Příjmení“, „Jméno“, „Titul“, případně „Titul 

za“, „Platnost do“ = termín, do kdy bude mít katedra dotyčnou osobu aktivní v databázi 

oponentů pro přiřazení k  BP/DP, dále zaškrtnout pole „Externí učitel“ a vyplnit „e-mail“, na 

který bude zaslán automaticky generovaný notifikační e-mail, ve kterém má externí oponent 

vygenerovaný jednoúčelový přístupový odkaz do KOS s omezenou platností (znění notifikačního 

emailu viz níže), 

- vygenerování notifikačního emailu pro oponenta nastane v okamžiku vyplnění položky 

„Oponent“, 

- platnost přístupu pro externího oponenta je nastavena na 90 dní od doručení notifikačního 

emailu (tedy od přiřazení oponenta k práci). 

3. Termíny a informace k posudkům

- vkládání posudků je možné až v okamžiku, kdy vedoucí změní “Stav práce“ na “akceptována“ 

- termín pro oponenta a vedoucího práce pro vypracování posudku a nahrání do IS KOS:  

5 pracovních dní před konáním obhajoby, 

- v případě, že oponent posudek nenahraje, je povinností katedry posudek za oponenta do IS KOS 

nahrát – přístup k nahrání má na katedře pouze katedrový referent SZZ, 

- postup katedrového ref. SZZ při nahrávání posudku: posudek se nahrává ve formuláři VŠKP (viz 

obr. 1). V části „Soubory a posudky přiložené k práci“ vyberete ve sloupci „Typ“ položku 

posudek, ve sloupci „Učitel“ pomocí klávesy F3 vyberete v nabídce oponenta (nabízí se pouze 

vedou a oponenti přiřazeni k práci), dále pomocí tlačítka Přidat nahrajete příslušný oponentský 

posudek ve formátu pdf. Položku „Práva“ nechte ve stavu zveřejnit (ihned). Zde také můžete 

obdobně pracovat i s posudkem vedoucího práce a prací studenta, 

- katedra je povinna sdělit oponentovi termín obhajoby co nejdříve po přidělení oponentury, 

- oponentovi je automaticky odesílán z IS KOS jednotný e-mail s informacemi ohledně vypracování 

a nahrání posudku (text mailu níže) a to na adresu, která byla v databázi oponentů katedrou u 

příslušného oponenta uvedena; e-mail je automaticky generován v den vyplnění položky 

„Oponent“ u příslušné závěrečné práce v IS KOS, 

- katedrový referent SZZ vidí v IS KOS, část SZZ, formulář 82307-Přehled studentů SZZ v seznamu 

studentů vykřičník před jménem studenta, který nemá vložen buď posudek oponenta nebo 

posudek vedoucího práce. 
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Obr.2 – příklad zadání externího učitele do databáze 

4. Další informace:

Referent katedry má zpřístupněné všechny kroky, které jsou v rámci postupů v IS KOS v roli studenta, 

vedoucího a oponenta práce. 

Referent katedry může editovat položky v  libovolném pořadí. iKOS případně ohlásí upozornění, že je 

potřeba vyplnit nejprve jinou položku, aby byla zachována logika, např. nejde překliknout do stavu 

„akceptována“, pokud není práce v KOSu „uložena“, apod. 

Zpracoval: 
doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. 
aktualizace květen 2023 
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Příloha: znění notifikačního emailu odesílaného oponentovi z IS KOS 

Vážená paní, vážený pane, 

obracím se na Vás s žádostí o vypracování oponentního posudku $typ2p$ práce, kterou zpracoval(a) 

student(ka) $student$. Tématem $typ2p$ práce je "$tema$". 

Posudek prosím vypracujte a následně vložte ve formátu *.pdf do studijního informačního systému ČVUT 

"Komponenta studium - KOS" viz <a href="https://www.kos.cvut.cz/">https://www.kos.cvut.cz/</a>. V 

případě, že nejste akademickým pracovníkem ČVUT, přistoupíte do systému KOS pomocí odkazu 

uvedeného na konci tohoto mailu. 

Práce je Vám k dispozici včetně případných příloh v IS KOS po kliknutí na slovo "Detail" v řádku 

příslušného studenta a to po fakultním termínu odevzdávání prací, tj. od 23.5.2016. Tištěnou podobu 

$typ2p$ práce můžete získat u vedoucího práce. 

Doporučená fakultní šablona posudku je k dispozici v IS KOS, v případě, že z katedry neobdržíte 

specifickou šablonu katedry, použijte prosím pro vypracování posudku šablonu fakultní. Odkaz na 

doporučenou fakultní šablonu posudku a rozhranní pro nahrání posudku včetně klasifikace práce jsou k 

dispozici v IS KOS po kliknutí na slovo "Posudek" v řádku příslušného studenta. 

Posudek prosím nahrajte do IS KOS nejpozději 5 pracovních dnů před konáním obhajoby.  

Na fakultě probíhají obhajoby ve dnech 20. - 30. června 2016, konkrétní datum obhajoby Vámi 

oponované práce Vám obratem sdělíme. 

V posudku klasifikujte práci dle níže uvedené klasifikační stupnice: 

A (výborně) 

B (velmi dobře) 

C (dobře) 

D (uspokojivě) 

E (dostatečně) 

F (nedostatečně) 

V listinné formě s vlastnoručním podpisem jej laskavě zašlete na sekretariát katedry $kat_kod$ nebo 

posudek předejte osobně na katedru do termínu konání obhajoby $typ2p$ práce studenta. 

Předem Vám děkuji za spolupráci a těším se na Vaši účast při státních závěrečných zkouškách.  

S pozdravem 

$kat_vedouci$ 

vedoucí katedry $kat_kod$ 

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze 

<p>$www$ 

--------- 

Pozn.: Editace výše uvedeného textu mailu, který je generován z IS KOS, je v kompetenci fakulty. 


