Informace a organizační pokyny k SZZ pro studenty
navazujících magisterských oborů:

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY (Intelligent
Transport Systems)

Kontaktní osoba K620: Světlana Lesová, tel.: 224 359 547, mail: lesovsve@fd.cvut.cz
Proces organizace SZZ je detailně popsán v „Prováděcí vyhlášce k státním závěrečným
zkouškám na ČVUT FD konaných v období.19.06.2017–30.06.2017…“, která je dostupná na
webu fakulty.

Diplomové práce
Termín odevzdání
 do úterý 30. 05. 2017 vložit diplomovou práci v elektronické podobě ve formátu
PDF včetně všech příloh do systému KOS
 do úterý 13. 06. 2017 odevzdat tištěnou práci na sekretariátech ústavů, kde byla
práce zadána (dle případných specifických pokynů příslušných ústavů).
Pokyny k odevzdání DP
Elektronická i tištěná verze práce musí být obsahově totožná a splňovat stanovené požadavky:
 obsahuje zadání práce (v elektronické verzi sken zadání)
 obsahuje 2 podepsaná prohlášení o „využití díla“ a o „dodržení etických principů“ dle
ustanovení ve směrnici děkana o realizaci studijních programů na ČVUT FD
Před odevzdáním je nutné si na ústavu, kde je práce zadána, vyzvednout originální zadání
BP(DP).
Studenti ústavu K620 prosíme o odevzdání 2 výtisků DP (po státnicích budou po jednom
výtisku umístěny ve fakultní a ústavní knihovně). Jedno vydání bude obsahovat originál
zadání DP a druhé bude obsahovat kopii tohoto zadání.
Kontakty
Student zanechá při odevzdávání DP na příslušném ústavu aktuální kontakt (jméno, telefon, email) na svoji osobu.

Vedoucí a oponent DP
 Vedoucí DP akceptuje elektronicky odevzdanou práci do pátku 2. 06. 2017
 Oponenta navrhuje vedoucí diplomové práce a bude vložen do systému KOS do
neděle 4. 06. 2017
 Posudky vedoucího a oponenta budou vloženy do systému KOS do pátku
16. 06. 2017
 Oponentské posudky zajišťuje ústav.

KOS
Pokud chce student složit SZZ v červnu 2017, musí se nejpozději do pondělí 05. 06. 2017
přihlásit ke kontrole výsledků studia na studijním oddělení a přihlásí se elektronicky
v systému KOS ke SZZ.

Státní závěrečné zkoušky
Termín konání
SZZ se budou konat v termínu 26. 06.2017- 30.06.2017. (Přesné termíny budou stanoveny a
vloženy do systému KOS do 12. 06. 2017. (stanovení termínů záleží na počtu přihlášených
studentů, volby jejich státnicových předmětů i časových možností členů komise).
Časový harmonogram SZZ bude k nahlédnutí po 12. 06. 2017 na webových stránkách fakulty
a ústavu K620.
Informační schůzka se uskuteční v Konviktu v místnosti K314, termín bude stanoven
později. V rámci informační schůzky budou probrány organizační informace o průběhu SZZ a
bude zde zároveň možnost vyzkoušet si prezentaci a techniku.
Prezentace DP (elektronická podoba)
Je vhodné Vámi vytvořenou prezentaci předem vyzkoušet a domluvit se na technické podpoře
(počítač, dataprojektor). Prezentaci si můžete přinést a vyzkoušet na informační schůzce.
Finální verzi prezentace student dodá tajemníkovi komise SZZ nejpozději den před jejím
konáním (dle harmonogramu).
Průběh SZZ
SZZ se skládá ze třech částí: 15 minut prezentace DP, 15 minut dotazy k DP, 15 minut
zkoušení z předmětů a následné hodnocení. Studenti budou seznámeni s výslednými
známkami po skončení zkoušky.

