
Vážené studentky, vážení studenti, 

při volbě zadání tématu BP i DP je třeba aktivní spolupráce studentů i pedagogů našeho ústavu. Pro 

hladký průběh zadání prací je třeba dodržet následující zásady a termíny. 

1. Studenti se seznámí s rámcovými tématy BP a DP na stránce ústavu na adrese 

http://www.rep.fs.cvut.cz/wp-content/uploads/2019/10/Ramcova_temata_DP_BP_2019-20.pdf 

2. Studenti si ze seznamu vypsaných témat BP a DP buď vyberou rámcové téma BP/DP a konzultují 

jeho upřesnění s vyučujícím, který jej vypsal. Pokud mají vlastní návrh tématu BP/DP, 

kontaktují vyučujícího, o kterém předpokládají, že by byl vhodný pro vedení BP/DP s daným 

tématem. Vždy je důležité promyslet, zda se podaří získat podklady pro zpracování BP/DP, což 

bývá problém, zejména u témat spojených s konkrétním podnikem či organizací. A ta by měla 

jednoznačně převažovat. 1 

Po dohodě s vedoucím BP/DP se student zapíše k příslušnému vyučujícímu do sešitu na 

sekretariátě ústavu.  

Termín: do 6. března 2020 

3. Vedoucí BP/DP se studentem připraví oficiální zadání v kompletní verzi, jak je vyžadováno 

standardním formulářem v KOSu. 

Termín: do 3. dubna 2020 

4. Formální záležitosti zadání, nastavení termínů zadání a odevzdání, tisk a předání na sekretariát 

zajistí referent SZZ Ing. Vaniš. 

Termín: do 17. dubna 2020 

5. Podpis a převzetí dvou originálů zadání BP/DP studentem na sekretariátu ústavu. 

Termín: do 30. dubna 2020 

SZZ konané v termínech od 22. 6. 2020 do 3. 7. 2020* 

22. 5. 2020 - termín odevzdání finální verze závěrečné práce. 

12. 6. 2020 - nejzazší termín pro přihlášení k SZZ na Studijním oddělení a uzavření elektronického 

indexu. 

*Podmínkou konání SZZ v tomto termínu je minimálně 5 přihlášených studentů 

 

SZZ konané v termínech od 24. 8. 2020 do 4. 9. 2020 

24. 7. 2020 - termín odevzdání finální verze závěrečné práce. 

14. 8. 2020 - nejzazší termín pro přihlášení k SZZ na Studijním oddělení a uzavření elektronického 

indexu. 

 

Prodloužení termínu odevzdání závěrečné práce je možno jen v mimořádných 

případech na základě písemné žádosti vedoucímu ústavu s uvedením důvodů. 

                                                           
1 Veškerá témata by měla být zaměřena technicky a to zejména na oblasti řízení a ekonomiky průmyslového 

podniku, příp. na výzkumnou či výukovou činnost spojenou se zaměřením ústavu.  

http://www.rep.fs.cvut.cz/wp-content/uploads/2019/10/Ramcova_temata_DP_BP_2019-20.pdf

