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Rámcová témata a témata závěrečných prací v KOSi 
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KOSi - https://kos.is.cvut.cz  
 
Pracovní návod pro učitele a studenta. 
 
Učitel - formuláře “Rámcová témata závěrečných prací“ a “Témata závěrečných prací“ jsou v menu pod “Ostatní. 
 
Student - formuláře “Rámcová témata závěrečných prací“ a “Témata závěrečných prací“ jsou v menu pod “Státní 
zkoušky“. 
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1 Rámcová témata a témata závěrečných prací - učitel 
1.1 Rámcové téma závěrečné práce - soupis, editace a mazání 

Soupis rámcového tématu 

V “Rámcová témata závěrečných prací“ klikneme na tlačítko “Nové rámcové téma“, 

 
 
 

v detailu vyplníme požadované a uložíme tlačítkem “Uložit“ 

 

 
Editace rámcového tématu 
V “Rámcová témata závěrečných prací“ klikneme na tlačítko “Detail“ a upravíme podle potřeby. 
 
Mazání rámcového tématu 
V “Rámcová témata závěrečných prací“ smažeme rámcové téma kliknutím na “Smazat“. 
Smazat jde pouze rámcové téma, na kterém není přihlášen žádný student. 

1.2 Přihlášení studenta na rámcové téma 

Přihlášení studenta na rámcové téma 
V “Rámcová témata závěrečných prací“ klikneme ve sloupci „Akce“ na tlačítko „Detail“. V detailu rámcového tématu 
v odstavci “Přihlásit nového studenta“ zadáme začátek příjmení nebo jména, vybereme studenta a tlačítkem 
“Přihlásit“ přihlásíme studenta na rámcové téma. Opakovaným postupem můžeme na rámcové téma přihlásit více 
studentů. 
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1.3 Převod rámcového téma na téma, schválení tématu 

V “Rámcová témata závěrečných prací“ klikneme na tlačítko „Detail“. 
U přihlášeného(ých) studenta(ů) vpravo ve sloupci “Akce“ tlačítkem “Převést na téma“ převedeme rámcové téma na 
téma a tím téma studentovi i rezervujeme. V otevřeném formuláři “Detail tématu závěrečné práce“, můžeme 
rezervované téma: 

1. schválit tlačítkem “Schválit rezervaci“,  
2. nebo zrušit tlačítkem “Zrušit rezervaci“, 
3. nebo nechat rezervované, přejít a pracovat v jiném formuláři a vrátit se později do “Témata závěrečných 

prací“, kde ve sloupci “Akce“ tlačítkem „Detail“ přejdeme do “Detail tématu závěrečné práce“ a provést 
schválení nebo zrušení rezervace, 

4. pokud jsme převedli více studentů se stejným rámcovým tématem na téma, můžeme editovat názvy a další 
položky, abychom neměli více stejných témat. Po editaci detailu tématu uložíme tlačítkem “Uložit“. 
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Rezervované téma – téma je rezervované. Rezervaci může zrušit tlačítkem “Zrušit rezervaci“ nebo téma schválit 
tlačítkem “Schválit rezervaci“.  

Schválené téma (Schválená rezervace) – téma je ve stavu schválené. Schválení lze zrušit v detailu téma tlačítkem 
“Zrušit rezervaci“. 

1.4 Téma závěrečné práce - soupis, editace a mazání 

Soupis tématu 
V “Témata závěrečných prací“ klikneme na tlačítko “Nové téma“, v detailu vyplníme požadované a uložíme tlačítkem 
“Uložit“. 

 

 

Editace tématu 
V “Témata závěrečných prací“ klikneme ve sloupci „Akce“ na tlačítko “Detail“, v detailu téma upravíme podle potřeby 
a uložíme tlačítkem “Uložit“. 
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Mazání tématu 
V “Témata závěrečných prací“ smažeme volné téma kliknutím ve sloupci „Akce“ na “Smazat“. 
Smazat jde pouze volné téma (na téma není přihlášen žádný student). 

Přihlášení studenta na téma 
V “Témata závěrečných prací“ klikneme u daného téma na tlačítko „Detail“. V detailu dole v odstavci “Přihlásit 
nového studenta“ zadáme začátek příjmení nebo jména a tlačítkem “Přihlásit“ přihlásíme studenta na téma. 

 

Schválení rezervace a zrušení rezervace téma studentovi 
Po přihlášení můžeme v odstavci „Přihlášený student“ studentovi schválit rezervaci tématu talčítekm „Schválit 
rezervaci“. Dalším krokem je převedení téma na ZP, viz 1.5 . 

Přihlášenému studentovi na téma můžeme téma zrušit tlačítkem „Zrušit rezervaci“ před schválení i po schválení 
rezervace. 
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1.5 Zadání tématu ZP studentovi (82411) 

Pokud má student téma schválené a proběhlo příslušné schvalovací kolečko, zadává (přiděluje) studentovi VŠKP 
příslušný referent v referentském iKOSu z formuláře 82411-Přehled témat ZP v 82412-Detail tématu ZP tlačítkem 
“Zadání tématu ZP“. 

Zadané závěrečné práce uvidí učitel z menu „ostatní“ -> „Moje závěrečné práce“. 

2 Rámcová témata a témata závěrečných prací – student 
2.1 Projevení zájmu o rámcové téma 

Student v KOSi projevuje zájem o rámcové téma z menu “Státní zkoušky“ -> “Rámcová témata závěrečných prací“ ve 
sloupci “Akce“ tlačítkem “Projevit zájem“. 

Zájem o vybrané rámcové téma může zrušit tlačítkem „Zrušit“. 

 

2.2 Rezervace tématu učitelem nebo studentem 

1. Pokud student projeví zájme o rámcové téma, viz 2.1, učitel mu toto rámcové téma převede na téma. 
2. nebo si student může rezervovat téma z menu “ Státní zkoušky“ -> “Témata závěrečných prací“ z nabízených 

témat ve sloupci “Akce“ tlačítkem “Rezervovat“.  
Téma je ve stavu rezervované. Schválení provádí vedoucí práce. Zadání ZP provádí příslušný referent. Podle 
úkonů vedoucího práce a referenta se mění hodnota ve sloupci „Stav“ z rezervované na schválené a na 
zadané. 

 

2.3 Zadané téma ZP (VŠKP) 

Zadanou závěrečnou práci uvidí student z menu “Státní zkoušky“ -> “Moje závěrečné práce“. 


