ČVUT FEL
Katedra kybernetiky – K13133

Termín zadání práce: ……………………………

Návrh zadání bakalářské / diplomové* práce
Vyplněný formulář včetně podpisu vedoucího práce předejte studijní referentce katedry –Janě Zichové (FEL-KN, budova E, 2.patro, č.dv.212).Zároveň zašlete na adresu
zichova@fel.cvut.cz elektronickou verzi tohoto návrhu.

Jméno a příjmení studenta:…………………………………………………………………………………………
Program: ……………………………………………… Obor: …………………………………………………….
E-mail + telefon: …………………………………………………………………………………………………….
Název tématu (stručně): …………………………………………………………………………………………….
Název tématu anglicky: …………………………………………………………………………………………….
Práce bude vypracována v jazyce: ……………………českém / anglickém*……………………………………
Práce je zadána dle požadavku průmyslu, nebo je vedena někým z průmyslu (vedoucí, konzultant,
oponent):
ANO / NE *
Pokyny pro vypracování (uvádějte, prosím, ve výše uvedeném jazyce):

Doporučená literatura: uvádějte, prosím, na druhou stranu tohoto listu min. 2 – 3 tituly v předepsaném formátu.
Vedoucí práce: ………………………………………………………………………………………………………
Garant za katedru: ……………………………………………………Podpis:……………………………………
Vyplňuje se pouze v případě, že vedoucí práce je doktorand nebo externista (tzn., není zaměstnancem FEL). Podrobnější informace na
http://cyber.felk.cvut.cz/study/student-projects/guarantor

Oponent: ……………………………………………………………………………………………………………
Výběr oponenta se řídí interním předpisem katedry, viz http://cyber.felk.cvut.cz/study/student-projects/opponent

………………………………
podpis vedoucího práce

…………….………………
podpis garanta oboru

………………………………
podpis vedoucího katedry

* nehodící se škrtněte.
V případě, že oponent (případně i vedoucí práce) není zaměstnancem fakulty, uveďte, prosím, jeho údaje na druhou stranu tohoto listu:

Jméno a příjmení (včetně titulů): ………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………………. E:mail: ……………………………………………………….
Název a adresa pracoviště: ………………………………………………………………………………………….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jméno a příjmení (včetně titulů): ………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………………. E:mail: ……………………………………………………….
Název a adresa pracoviště: ………………………………………………………………………………………….

Doporučená literatura: (uvádějte, prosím, příjmení a jméno autora – název literatury – místo a rok vydání)
[1] ……………………………………………………………………………………………………………………
[2] …………………………………………………………………………………………………………………….
[3] …………………………………………………………………………………………………………………….
[4] …………………………………………………………………………………………………………………….
[5] …………………………………………………………………………………………………………………….
UPOZORNĚNÍ PRO ZADAVATELE A AUTORA BUDOUCÍ PRÁCE

Část pátá
ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ
Článek 35
1. ČVUT podle §47b zákona nevýdělečně zveřejňuje bakalářské, diplomové a disertační práce (dále jen „závěrečná práce“)
včetně posudků vedoucího práce a oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvím institucionálního repozitáře
(dále jen „Digitální knihovna ČVUT“) závěrečných prací, který centrálně spravuje.
2. Originály závěrečných prací jsou po obhajobě zveřejňovány jednotlivými fakultami. Podmínky zveřejnění včetně místa zpřístupnění
stanoví děkan a jsou uvedeny ve veřejné části internetových stránek příslušné fakulty.
3. Závěrečná práce odevzdaná uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněna
spolu s posudky vedoucího práce a oponentů k nahlížení veřejnosti v místě pracoviště ČVUT, kde se bude konat obhajoba práce,
nebo prostřednictvím Digitální knihovny ČVUT. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo kopie.
4. Autor závěrečné práce povinně vkládá její elektronickou verzi ve stanovených termínech do elektronického informačního systému
ČVUT. Děkan může stanovit úpravu závěrečné práce pro elektronickou verzi v případě, že závěrečná práce má specifickou podobu
(zejména projekt, model). Odevzdáním závěrečné práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle zákona, bez ohledu na
výsledek obhajoby.
5. Autoři posudků závěrečných prací vkládají posudky osobně nebo prostřednictvím vedoucím katedry pověřené osoby ve stanovených
termínech do elektronického informačního systému ČVUT. Odevzdáním posudku autoři souhlasí s jeho zveřejněním.
6. ČVUT může odložit zveřejnění závěrečné práce nebo jejích částí, a to po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu
3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být spolu s odůvodněním zveřejněna na stejném místě, kde jsou zveřejňovány závěrečné
práce. ČVUT zašle bez zbytečného odkladu po obhájení závěrečné práce, jíž se týká odklad zveřejnění podle věty první, jeden výtisk
práce k uchování ministerstvu.
(citováno ze STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE platného od 22. září 2017, s účinností od 1. října 2017)

K výše uvedenému bodu č. 6 naleznete více informací ve Směrnici děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky v bakalářských a
magisterských studijních programech na ČVUT FEL - čl. 3, bod 14, viz.: http://www.fel.cvut.cz/cz/rozvoj/smerniceSZZ.pdf

