
Zápisy v AIS 
UČEBNÉ PLÁNY 2007/2008  sú na web stránke. 

Preštudujte si ich skôr asko sa začnete prihlasovať!!! 
 Pred začatím zápisov si dôsledne preštudujte dokumentáciu 
študenta – časť registrácie, zápis. Dôležité informácie som Vám 
skopírovala sem. 
 Každý študent sa na zápis pripraví (v AIS) predregistrovaním 
predmetov, ktoré chce študovať, na študijné oddelenie sa príde 
zapísať - v stanovený deň – s pripraveným študijným plánom, 
ktorý odkontroluje a jeho správnosť (kontrola počtu kreditov 
a druhýkrát zapísaných predmetov) potvrdí študijná 
referentka, ktorá Vás potom zapíše do nasledujúceho školského 
roku ak ste splnili všetky podmienky postupu. 
 Návod na zápis: Dokumentácia študent !!! 
  Po spuštení aplikace  - Registrace,  zápisy,  zmeny  po  zápisech -  

– v období zápisu – se studentum zobrazuje jejich zápisový arch. Zápisový arch obsahuje 
informaci o termínech zápisu na jednotlivých fakultách, seznam predmetu z predchozích 
registrací, predmety, které meli studenti behem studia zapsané, úspešne je neukoncili a 
nyní jsou nabízeny ke studiu, dále pole pro dohledání a prirazení dalších predmetu a ikony s 
aktuálním studijním plánem a tematickými skupinami predmetu. Zaregistrovaný predmet, 
který se z nejakého duvodu ke studiu neotevre, si studenti nemohou zapsat a musejí si ho 
ze zápisového archu odebrat (v nekterých prípadech je odebrán automaticky). Student je o 
tomto úkonu informován e-mailem. 

Pri prvním vstupu do aplikace by se studenti meli nejprve seznámit s informacemi a 
pokyny studijního oddelení fakulty. Je pripraven také strucný návod k použití této aplikace. 
Informace studijního oddelení a návod k použití aplikace jsou umísteny pod odkazy vedle 
ikon  obrázek 26. Po opakovaném vstupu je možné tyto informace zobrazit kliknutím na 
odkaz zde, který je umísten v úvodní cásti stránky. 

Nesplnené predmety a predmety z registrací jsou serazeny v tabulkách: 
• První obsahuje predmety, které meli studenti již dríve zapsány, ale dosud je rádne 
neukoncili. Predmety se zatrhávacím políckem nabízí fakulta ke studiu pro následující 
období – obrázek 26. Studentum jsou doporuceny k zápisu. Oznacením predmetu a 
stisknutím tlacítka Pridat oznacené predmety budou prirazeny k predmetum v 
následujícízápisové tabulce. 
• Druhá je tabulka pro prípravu zápisu (obr. 26). Je podobná tabulce pro registraci predmetu 
a tabulce pro zmeny po zápisech. Obsahuje seznam predmetu, které si studenti vybrali ke 
studiu behem registrací a které si nyní budou zapisovat. Oproti registracím pribyl v tabulce 



sloupec Cvicení s nabídkou cvicení pro jednotlivé predmety – jejich výberem si studenti tvorí 
svuj rozvrh. Predmety v tabulce je nutné upravit tak, aby znacka u všech predmetu byla 
zelená. Pak je zápisový arch v porádku a je pripraven k zápisu na studijním oddelení, 
prípadne k e-zápisu (viz strana 57). 
 

 
Obr. 26 Zápisy – první cást stránky 

 
Pod tabulkami je vedle ikony  umísten odkaz Zobrazit studijní plán pro aktuální období, 
ve kterém si každý student muže zkontrolovat svuj studijní plán a seznam povinne 
volitelných predmetu doporucených ke studiu. 



Následuje statistika predmetu vybraných ke studiu s poctem kreditu, zapsaných 
predmetu,predmetu s ukoncením zkouška a zápocet. Jsou-li v zápisu chyby, je zobrazena 
tabulka s jejich vysvetlením – Prehled chyb. 

U každého predmetu je uveden duvod, proc si je nemužete zapsat. Mezi temito 
predmety jsou i takové, které jste meli již dvakrát zapsané a neukoncené. Predmety, u 
kterých vám nebyl zrušen zápis, jsou duvodem k ukoncení vašeho studia. O nesplnení 
podmínek k dalšímu studiu jste upozorneni pod seznamem chyb v zápisovém archu. 
Význam jednotlivých sloupcu tabulky s predmety, které jsou spolecné pro registrace, zápisy 
a zmeny po zápisech: 
• Ozn. – oznacením vybraného predmetu a kliknutím na Odebrat oznacené predmety je 
predmet ze zápisového archu odebrán. 

 
Obr. 27 Zápisy – druhá cást stránky 



 
• Stav – barvou znacky (puntíku) je vyznacen stav predmetu vzhledem k možnosti studovat 
jej v následujícím období: 
– Cervená – informuje studenta o tom, že nejsou splneny podmínky pro studium predmetu 
bud z duvodu prekrocené kapacity, nebo nesplnení nekteré z prerekvizit (informace jsou 
uvedeny v príslušných sloupcích tabulky a bližší popis problému je uveden pod tabulkou). V 
takovém prípade muže student podat žádost o studium predmetu pres ikonu, která je 
umístena v rádku oznaceného predmetu – obrázek 26. 

 Pokud máte pocit, že jste predmet uvedený v prerekvizite úspešne absolvovali pod 
jinou zkratkou, kontaktujte garanta predmetu, studijní oddelení nebo svého 
systémového integrátora. 
– Modrá – oznamuje studentovi, že podal žádost o povolení studia garantovi predmetu a 
ceká na jeho vyjádrení (obr. 28). Kladným vyjádrením se barva znacky zmení na zelenou, 
zamítnutím na cervenou. 

 
Obr. 28 Stav predmetu po podané žádosti 
– Zelená – znací, že jsou splneny všechny podmínky studia predmetu, a jeho zápis tak 
probehne bez problému (obr. 29). 
 

 
Obr. 29 Stav predmetu po schválení žádosti 
 
• Kód – je jednoznacným identifikacním prvkem predmetu (podrobneji na strane 20), podle 
kterého jej lze vyhledat. 
• Predmet – plný název predmetu. Kliknutím na nej se zobrazí sylabus predmetu. 



• Fak. – zkratka názvu fakulty, která predmet ke studiu vypsala a má jej ve svém katalogu 
predmetu. 
• Uk. – ukoncení predmetu. Vetšina predmetu je ukoncena zápoctem nebo zkouškou. 
Nekteré predmety mají ukoncení dvojí, zápoctem i zkouškou, a studenti si mohou pred 
zápisem vybrat, s jakým ukoncením budou predmet studovat (samozrejme by se meli v 
tomto prípade rídit predevším svým studijním plánem). Výber ukoncení se provede kliknutím 
na zkratku ukoncení a oznacením zvoleného ukoncení v otevreném okne. Volbu je nutné 
potvrdit tlacítkem Uložit . 
• Zpusob st. – zpusob studia predmetu je vetšinou normální, nekdy muže být nabízen 
konzultacní formou studia (viz strana 18). 
• Jazyk – jazyk, ve kterém je predmet vyucován. U nekterých predmetu je možnost volby 
kliknutím na oznacení jazykové varianty, volbou jazyka a uložením zmeny. 
• Kr. – pocet kreditu, které získáte úspešným ukoncením predmetu. 
• Cvicení – prostrednictvím tohoto sloupce si studenti vybírají rozvrhové akce cvicení 
jednotlivých predmetu a sestavují si tak svuj osobní rozvrh. Kliknutím na položku vyberte se 
zobrazí seznam všech vypsaných cvicení predmetu. Zvolené cvicení se oznací a volba se 
potvrdí tlacítkem Uložit (obr. 30). Chybí-li u vybraného cvicení možnost oznacení, znamená 
to, že kapacita cvicení je naplnena a studenti musí zvolit cvicení v jiném nabídnutém 
termínu. Je-li ve sloupci „Cviceníÿ zobrazen vykricník, znamená to, že kapacita všech 
cvicení je již zcela naplnena. 

 Cvicení mužete mít vloženo napevno v prípade, že je pro predmet vypsáno jen 
jedno, nebo pokud bylo cvicení striktne prideleno urcité skupine studentu, do které 
patríte i vy. 
 

 
Obr. 30 Výber cvicení 
 
• Zaregistrováno – presný casový údaj o dobe registrace predmetu. 
• Limit – garantem stanovená podmínka omezující pocet studentu k zápisu, resp. k 
registraci. V závorce je uveden pocet zbývajících míst. 



• Poradí – dve císla oddelená lomítkem podávají informaci o poradí zápisu z celkového 
poctu studentu, kterí si predmet k zápisu (registraci) vybrali. 
• Návaznosti – jsou vyjádrené prerekvizitou nebo souborem prerekvizit (vysvetlení pojmu je 
na strane 22). 
• Žádost – v prípade nesplnení studijních podmínek predmetu se v tomto sloupci zobrazí 
ikona, pod kterou je formulár pro podání žádosti (obr. 28) o povolení studia predmetu. Do 
nej studenti vepíší oduvodnení žádosti a stiskem tlacítka Podat žádost ji odešlou garantovi 
predmetu. Žádost je možné podávat v prubehu registrací a zápisu. 

  Žádost se garantovi predmetu zobrazí v ucitelské aplikaci Záznamník ucitele, pres 
kterou se k požadavku vyjádrí. Informaci o vašem požadavku AIS automaticky zašle v 
podobe e-mailu pres univerzitní poštu. I rozhodnutí garanta je vám automaticky 
zasláno na vaši univerzitní e-mailovou adresu. V zápisové aplikaci se rozhodnutí 
garanta predmetu projeví zmenou barvy znacky ve sloupci Stav – podrobneji na 
strane 52. 

 Žádost podávejte jen v opravdu nutných prípadech. 
Povolí-li garant studentum studium predmetu, objeví se ve sloupcích Stav i Žádost zelený 
puntík. V opacném prípade se zobrazí puntík cervený. V tomto prípade si student predmet 
odebere a místo nej si muže zvolit jiný. 
Vložení predmetu do zápisového archu - Predmety je možné pridat do zápisového archu 
nekolika zpusoby:  Dohledáním jednotlivých predmetu ve vyhledávacím okne (obr. 31). 
Výber muže být proveden z Katalogu predmetu vlastní fakulty nebo všech fakult univerzity. 
K výberu predmetu z jiných fakult naší univerzity je nutné ješte pred kliknutím na Dohledat 
zatrhnout polícko Výber predmetu ze všech fakult umístené vedle vyhledávacího pole (obr. 
32). 
 

 



Obr. 31 Výber predmetu 
 

 
Obr. 32 Pole pro výber predmetu s požadavkem na mezifakultní výber 
 
 
• Výberem podle vašeho studijního plánu – kliknutím na ikonu ve sloupci zobrazit se vypíší 
všechny predmety, které jsou pro vás v aktuálním období vypsány jako povinné. Oznacením 
jednoho nebo více predmetu a tlacítkem Pridat oznacené predmety se tyto pridají do 
zápisového archu. Stejne funguje i odkaz Zobrazit studijní plán pro aktuální období umístený 
pod tabulkou. 
 
• Výberem predmetu podle tematických skupin predmetu (obr. 33). Skupiny predmetu 
sestavuje studijní oddelení jednotlivých fakult. Podle témat je pak jednotlivé fakulty nabízenjí 
všem studentum. 
Rozclenení šablon predmetu do skupin výrazne pomáhá pri orientaci v jejich velkém 
množství a urychluje fázi hledání predmetu s požadovanými vlastnostmi.  
Kliknutím na ikonu u vybrané fakulty se zobrazí seznam tematických skupin predmetu. 
Nabízené predmety se zobrazí opet kliknutím na . Výber se provede oznacením jednoho 
nebo více predmetu a stisknutím tlacítka Pridat oznacené predmety. 
 
•Tlacítkem Zpet na výber skupin predmetu se vrátíte se vrátíte o jednu obrazovku zpet na 
prehled tematických skupin.  
 
•Tlacítkem Zpet na výber období skupin o dva kroky zpet – na nabídku období všech fakult. 
 
•Tlacítkem Pridat povinné predmety – jeho stisknutím se zobrazí vaše povinné predmety 
aktuálního období. 
 
Tabulky pod zápisovým archem informují studenty o statistice zápisu a prípadne popisují 
chyby, které se v zápisu vyskytují. 
 
•Odebrání predmetu ze zápisového archu 
 
•Odebrání predmetu ze zápisového archu je snadné. Predmet se oznací a jeho smazání se 
potvrdí tlacítkem Odebrat oznacené predmety . Smazaný predmet lze do zápisového archu 
podle predcházejících možností opet vložit. 
 
 



 
Obr. 33 Výber predmetu podle tematických skupin predmetu 
 

 Dúfam, že Vám skrátený návod pomohol orientovať sa a 
v poriadku zaregistrovať Vami vybrané predmety štúdia. 
 Nezabudnite, doporučené UČEBNÉ PLÁNY sú na web 
stránke. Preštudujte si ich skôr asko sa začnete prihlasovať!!! 
Je dôležité, aby ste si vybrali predmet – odkontrolujte si číslo – 
ponúkaný na výuku Vášho programu ktorý študujete!!! 
  Pekné leto Vám praje a na stretnutie v septembri sa teší Vaše 
študijné oddelenie  – vedúca  a kolegyne. 

 
 
Bratislava  20.7.207                          Pripravila: Ing.Inge Ivašková, vedúca študijného oddelenia © 


