
Seminář k bakalářské práci
Bc. Radka Havlíková

30.03.2022



Vyhlášky vedoucího katedry

▪ na nástěnkách v obou budovách

▪ na https://www.kfe.fjfi.cvut.cz/cz/vyuka/vyhlasky-vedouciho-katedry

https://www.kfe.fjfi.cvut.cz/cz/vyuka/vyhlasky-vedouciho-katedry


Termíny

Termín přihlášení ke státním závěrečným zkouškám

do úterý 31.05.2021

▪ přihlašování probíhá osobně na sekretariátu

▪ paní sekretářka zašle mailem volitelné předměty a státnicové okruhy k
předmětům povinným i volitelným



Termíny

Termín odevzdání BP

čtvrtek 07.07.2022, 10–16 hod.

▪ lze samozřejmě odevzdávat i dříve, výše uvedený termín je nejzazší možný, ale
s paní sekretářkou se prosím vždy napřed domluvte E-mailem na
lucie.zarova@fjfi.cvut.cz

▪ odevzdávají se 3 výtisky práce – žádný se studentovi nevrací. Pokud si tedy jeden 
chcete ponechat, nechte si svázat 4 ks ☺

mailto:lucie.zarova@fjfi.cvut.cz


Termíny

Termín udělení zápočtu za BP2

určitě v týdnu 01.-05.08.2022, dříve možná. 

Jedná se období letních prázdnin, v Troji navíc probíhá rekonstrukce pláště budovy, 
takže vždy prosím o Emailovou domluvu na radka.havlikova@fjfi.cvut.cz

mailto:radka.havlikova@fjfi.cvut.cz


Termíny

Termín ukončení klasifikace a odevzdání indexu

středa 10.08.2022



Termíny

Termín státních závěrečných zkoušek

01. – 09. 09. 2022



Formální náležitosti BP

Vzor titulních stránek a další informace viz.

https://www.kfe.fjfi.cvut.cz/cz/vyuka/bakalarske-a-magisterske-
studium/pokyny-k-vypracovani

V každém výtisku práce musí být

▪ zadání práce – 1x originál, 2x kopie

▪ čestné prohlášení o samostatném vypracování – podepsané s datem <07.07.22

▪ abstrakt (max. 150 slov) a klíčová slova (max. 5) vždy v českém i anglickém jazyce

▪ vlepené CD s elektronickou verzí práce

https://www.kfe.fjfi.cvut.cz/cz/vyuka/bakalarske-a-magisterske-studium/pokyny-k-vypracovani


Obhajoba bakalářské práce

▪ obhajoba se skládá z vlastní prezentace práce + rozpravy s komisí

▪ protokol o obhajobě BP a průběhu státní závěrečné zkoušky nutno na místě
podepsat



Přihlášky do magisterského studia

▪ elektronicky do So 30.04.2022

▪ pro studenty s vazbou na AV ČR je úvazek zaměstnání nutno zvážit s ohledem na
plnění studijních povinností

▪ zdravotní pojištění je za studenty pokračující ve studiu hrazeno ještě 3 měsíce po 
SZZ; za končící 1 měsíc



Hodně štěstí ☺


