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EVIDENCIA HODNOTENIA ŠTUDENTOV 

1. Po prihlásení v ľavej časti subsystému vyberte „Evidencia štúdia“. V pravej časti portálu 

Evidencia výsledkov štúdia spustite aplikáciu VSES040 – Evidencia hodnotenia študentov. 

 

 
 

2. V aplikácii „VSES040 – Evidencia hodnotenia študentov“ je možné evidovať hodnotenia 

cez záložku „Výber podľa termínu hodnotenia“ alebo záložku „Výber cez predmet, 

vyučujúceho, študenta“. 

 

Záložka „Výber podľa termínu hodnotenia“ je prístupná iba používateľovi s rolou vyučujúci. 

Zapisovateľ pedagogickej činnosti na stredisku má k dispozícii iba záložku „Výber cez predmet, 

vyučujúceho, študenta“. 
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Výber podľa termínu hodnotenia 

1. Po otvorení aplikácie sa zobrazí zoznam študentov prihlásených termín hodnotenia (na 

ktorom ste hodnotiaci), ktorý sa už konal a k aktuálnemu dátumu ešte nemajú zapísané 

hodnotenie na danom termíne. 

 

 
 

2. Pre zobrazenie (iba) zoznamu študentov prihlásených na jeden konkrétny termín použite 

filter. Vo filtri zvoľte termín hodnotenia a výber potvrďte. 
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3. Ak si chcete zobraziť aj študentov so zaevidovaným hodnotením, použite filter a zvoľte 

kritérium pre zobrazenie. 

 

 
 

4. Ak chcete zaevidovať hodnotenia všetkým študentom prihláseným na zvolenom termíne, 

kliknite na ikonku „Pridať hodnotenie hromadne“. Po otvorení okna „Hromadné 

zapisovanie hodnotenia“ sa v zozname študentov prihlásených na danom termíne zobrazí: 

meno, priezvisko, študijný program študenta, termín hodnotenia pre daného študenta (riadny 

termín, opravný termín, ...) a škála hodnotenia. Označte hodnotenie pre každého študenta 

(zaškrtnite hodnotu hodnotenia) a uložte. 
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5. Ak ste si pred zapisovaním hodnotení nezvolili (pomocou filtra) konkrétny termín, ale máte 

zobrazený zoznam študentov na všetkých termínoch, tak po kliknutí na ikonku pre 

hromadné zapisovanie sa v okne „Hromadné zapisovanie hodnotenia“ zobrazí zoznam 

študentov prihlásených na rovnakom termíne ako študent na vybratom (označenom) riadku. 

 
 

Termín hodnotenia je možne v tomto prípade zmeniť. Po zmene termínu sa zobrazenie 

zoznamu študentov zruší. Po zmene termínu preto kliknite „Potvrdiť výber“ aby sa zobrazil 

zoznam študentov prihlásených na tento termín. 
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Cez hromadné zapisovanie hodnotenia nie je možné aktualizovať zaevidované hodnotenie. 

V zozname študentov v okne „Hromadné zapisovanie hodnotenia“ sa zobrazia iba študenti, 

ktorí ešte nemajú hodnotenie zaevidované. 

 

V prípade, že študent už má zaevidované hodnotenia na všetkých prípustných termínoch a je 

zapísaný na zvolený termín hodnotenia, zobrazí sa v zozname študentov aj so zaevidovaným 

hodnotením a termínom. 

 

 
 

6. Ak chcete hodnotenie zapísať individuálne, kliknite na ikonku „Pridať hodnotenie“. V okne 

„Hodnotenie“ zaevidujte hodnotenie výberom so zoznamu prípustných hodnotení a uložte 

(ikonka „Potvrdenie“). 
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Ak má študent zaevidované konečné hodnotenie, nemá už možnosť prihlásiť sa na ďalší termín 

hodnotenia. V prípade, že chcete umožniť študentovi prihlásiť sa na termín hodnotenia aj napriek 

udelenému konečnému hodnoteniu, označte možnosť „Môže sa prihlásiť na termín hodnotenia aj 

napriek udelenému konečnému hodnoteniu“. 

 

7. Ak chcete aktualizovať študentovi zaevidované hodnotenie, kliknite na ikonku 

„Aktualizovať hodnotenie“. V okne „Aktualizácia hodnotenia“ vyberte hodnotenie, ktoré 

chcete aktualizovať (kliknutím na príslušný riadok) a kliknite na ikonku „Aktualizovať 

hodnotenie“. V okne „Hodnotenie“  aktualizujte položky, ktoré chcete zmeniť a zmeny 

uložte (ikonka „Potvrdenie“). 

 
 

8. Ak chcete skontrolovať splnenie podmieňujúcich prerekvizít, kliknite na ikonku „bežca“ 

a zvoľte možnosť „Vyhodnotiť splnenie prerekvizít“. (Ne)splnenie potrebných prerekvizít sa 

zobrazí v stĺpci „Prerekvizity“. 

Zoznam chýbajúcich predmetov sa zobrazí  kliknutím na „Detail prerkvizity“. 

9. Elektronicky podpísať zaevidované hodnotenia je možné kliknutím na ikonku „bežca“ 

a zvolením možnosti „Elektronicky podpísať hodnotenia“.  Informácie a postup pre 

elektronické podpisovanie je v manuály Elektronické podpisovanie (pre  Internet Explorer 

alebo pre Mozila Firefox). 
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Výber cez predmet, vyučujúceho, študenta 

1. Vyberte z ponuky Fakulta/Univerzita, potvrďte „Zobraziť pre fakultu“. Udelenie 

hodnotenia je možné cez „Výber cez predmet“ alebo „Výber cez vyučujúceho, študenta“, 

potvrďte „Načítať. 

 
 

Záložka má ďalšie dve záložky: „Výber cez predmet“ a „Výber cez vyučujúceho, študenta“. 

Záložka „Výber cez predmet“  ponúka možnosť zobraziť zoznam študentom prihlásených na 

konkrétny predmet.  Záložka „Výber cez vyučujúceho, študenta“ umožňuje zobraziť študentov, 

ktorí sú prihlásení na všetky predmety skúšajúceho alebo zobraziť konkrétneho študenta. Postup 

pre zaevidovanie hodnotenia je rovnaký. 

 

2. V záložke „Výber cez predmet“ aplikácie „VSES040 – Evidencia hodnotenia“ vyberte 

predmet, stlačte „Zobraziť“. 
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3. V záložke „Výber cez vyučujúceho, študenta“ aplikácie „VSES040 – Evidencia 

hodnotenia“ doplňte „Priezvisko“ študenta a potvrďte „Zobraziť“. 

 
 

Zaškrtnutím „Zobraziť aj nasledujúce“ zobrazia sa všetci študenti v abecednom poradí po prvom 

zobrazenom študentovi. 

 

4. Vyberte študenta, stlačte „Pridať hodnotenie“ (pomocou ikony alebo pravým tlačidlom 

myši na vybraného študenta/ov). 

  
 

Je povolená multiselekcia – udelenie hodnotenia viacerým študentom naraz. 
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5. V aplikácii „Hodnotenie“ vyberte „Termín hodnotenia“, „Hodnotenie“, a doplňte 

„Dátum“.  Ak evidujete hodnotenie s aktuálnym dátumom, môžete použiť ikonku „Vložiť 

aktuálny dátum“ (<<).  Ukončenie hodnotenia potvrďte tlačidlom „Potvrdenie (Enter)“. 

  
 

Pomocou ikon je možnosť „Pridať hodnotenie“, „Aktualizovať hodnotenie“, „Zobraziť 

hodnotenie“, „Zrušiť hodnotenie“. Tiež je možné si zobraziť a vytlačiť „Hárok pre internú 

potrebu“, „Hárok pre archiváciu“, „Rozdielový hárok“. 
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