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Důležité informace pro studenty závěrečného ročníku
bakalářského studia školní rok 2018/19
• Bakalářská práce
Na semináři jste obdrželi podepsaný originál zadání bakalářské práce. Toto zadání musí být vloženo oficiálně jako
druhý list bakalářské práce. S bakalářskou prací jsou spojeny dva povinné předměty, a to Bakalářský projekt I v
zimním semestru a Bakalářský projekt II v letním semestru. Tyto předměty musíte mít ukončeny zápočty, které
uděluje vedoucí bakalářské práce.

Bakalářské práce i odborné praxe, musí být vloženy do IS nejpozději do 30. 4. 2019 (včetně oficiálního
zadání bakalářské práce a podepsaného prohlášení studenta). Bakalářská práce se zároveň odevzdává
v 1 ks tištěné verze (viz níže). Bakalářské práce – elektronická v IS Edisonu i její tištěná verze musí být
shodné. Pokyny k závěrečné práci jsou na stránkách FEI:http://www.fei.vsb.cz/export/sites/fei/cs/studium-avyuka/informace-pokyny/files/pokyny_pro_vypracovani_praci.pdf
Pokud si student zvolí absolvování Bakalářského projektu I a II formou odborné praxe více informací na
http://www.fei.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/odborne-praxe-studentu/.
BP v tištěné verzi se odevzdává: 1x černé desky, které se po ukončení státní závěrečné zkoušky vrací zpět
studentovi.
• Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce (dále jen SZZ)
Studenti se přihlašují k SZZ v IS Edison v termínu od 30. 4. do 14. 5. 2019
SZZ probíhají pouze v řádném termínu(květen/červen) – viz časový harmonogram
http://www.fei.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/harmonogramy-rozvrhy/harmonogram
a pak v srpnu (opravný termín, pouze pro ty studenty, kteří neuspěli při řádném termínu v červnu).

!! Ke zkušební komisi budou zapsáni pouze ti studenti, kteří se přihlásili k SZZ, mají svou bakalářskou práci ve
stavu ODEVZDÁNA, úspěšně prošli kontrolou studia a verifikovali údaje v IS Edison.!!
Studenti, kteří neodevzdali bakalářskou práci v daném termínu (tj. 30. 4. 2019), ji odevzdají až v opakovaném
ročníku podle harmonogramu akademického roku.
Na konci listopadu 2019 si musí studenti vyzvednout nový originál zadání (s novým datem odevzdání BP) na
sekretariátě katedry EA244.
• Průběh SZZ
1. Obhajoba BP: obhajoba bakalářské práce formou prezentace (cca 10 minut), přečtení posudků a
zodpovězení případných dotazů vedoucího, oponenta a komise k práci.
2. Studijní část: komise se může studenta dotázat na 2 otázky ze státnicových předmětů (většinou v souvislosti
s bakalářskou prací) - viz okruhy SZZ. Státnicová komise může také přihlížet k průměru známek získaných
v povinných a povinně volitelných předmětech.
Po absolvování části 1 a 2 je student vyzván k opuštění místnosti, komise se poradí a poté sdělí studentovi výsledek
SZ zkoušky.
Okruhy k SZZ naleznete na webových stránkách katedry http://comtech.vsb.cz, kde také naleznete aktuální
informace k SZZ a k promocím.
Studenti, kteří neuspějí u SZZ v řádném termínu a komise doporučí dopracování bakalářské práce,
odevzdají přepracovanou bakalářskou práci do 12. 7. 2019, aby mohli jít k opravnému termínu SZZ v srpnu 2019.
Nejdůležitější termíny:

Kontrola studia:
Verifikace údajů do
Odevzdání BP:
Termín SZZ:

14. 5. 2019
15. 5. – 19. 5. 2019
30. 4. 2019
27. 5. – 31. 5. 2019

