
Návod na vložení elektronické podoby rigorózní práce  
do Studijního informačního systému 
 

1.  Studijní informační systém najdete na internetové adrese www.pedf.cuni.cz, 
odkaz SIS. 
 
2.  Pro přihlášení do Studijního informačního systému a následné vložení rigorózní 
práce budete potřebovat login a heslo.  
 
3.  Login je jedinečné číslo osoby, které Vám pouze na Vaši žádost sdělí pracovník 
studijního oddělení. 

4.  Heslo získáte následujícím způsobem: 

Na internetové adrese https://ldap.cuni.cz/index.php (Centrální autentizační služba 
UK)  kliknete na odkaz „Získat nové heslo, protože heslo nemám nebo původní jsem 
ztratil/zapomněl(a)“  

Po rozkliknutí se zobrazí webový formulář, do kterého vyplníte požadované údaje  

 

http://www.pedf.cuni.cz/
https://is.cuni.cz/studium/
https://ldap.cuni.cz/index.php
https://ldap.cuni.cz/pwreset.php
https://ldap.cuni.cz/pwreset.php


4.1  Po vyplnění stiskněte na webovém formuláři tlačítko „Odeslat“ 
.

 

4.2  Zobrazí se další webový formulář, do kterého již doplníte Vaše číslo osoby, 
koncovku rodného čísla a email, na který bude zaslán autorizační kód. 

4.3  Po odeslání údajů na Vámi zadanou e-mailovou adresu bude doručen e-mail 
pro potvrzení změny hesla v CAS.  

4.4  Kliknete na odkaz uvedený v e-mailu a potvrdíte Vámi zadané heslo. 

Poté se již můžete hlásit do Studijního informačního systému. Jako login zadáte číslo 
osoby, jako heslo zadáte svoje heslo potvrzené prostřednictvím CAS. 
 

5.  V SIS otevřete modul  Témata prací (výběr práce).  

 

 

 



6.  Vyhledáte svoji práci  

6.1  K vyhledání práce je třeba zakliknout možnost „moje práce“ v kategorii Práce.  

 

6.2  Pro otevření detailu záznamu o Vaší práci klikněte na modrou ikonku umístěnou 
vlevo vedle slova Název  

7.  Vyplníte tato povinná pole: Jazyk práce, Klíčová slova, Klíčová slova anglicky 

8.  Vložíte elektronickou podobu práce 

8.1  Pod nápisem Přidat soubor vyberete typ vkládaného souboru (řešení práce, 
abstrakt v českém jazyce, abstrakt anglicky, případně příloha k práci) 

 
 
 



8.2  Kliknete na ikonku modré lupy a zvolený soubor uložíte. 
 
8.3  Tímto způsobem vložíte všechny povinné soubory (řešení práce, abstrakt  
v českém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce), případně další soubory (příloha atd.)  
Soubory prosím ukládejte v prohledávatelném formátu PDF verze alespoň 1.4. 
Příloha může být v libovolném formátu. Budete-li mít více příloh, je potřeba před 
jejich nahráním provést komprimaci do jednoho souboru formátu ZIP nebo GZ.  
 
9.  Kontrola vložených souborů 
9.1  Zkontrolujte správnost nahraných souborů. Zjistíte-li chybu, můžete nahrané 
soubory vymazat pomocí ikonky (modrý čtvereček)  a nahradit novým souborem. 
Toto vše je potřeba udělat ještě před odevzdáním práce!  
 

 
 
            



9.2  Obsahují-li vaše přílohy data nevhodná ke zveřejnění, zažádejte, prosím, pomocí 
elektronického formuláře o jejich zamčení ještě před odevzdáním práce. 
 

 
 

 
 
 

10.  Odevzdání práce 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



11.  Errata 
 
Do 15 dnů po obhájení práce je možné vložit errata. 

 


