
Harmonogram SZZ - letní semestr 2021/22 
 

Vážené studentky, vážení studenti, 

věnujte pozornost následujícímu harmonogramu.  

V současné době byste měli mít se svým vedoucím zkonzultované téma BP/DP. (Rámcová témata najdete na 

adrese: https://rep.fs.cvut.cz/wp-content/uploads/2021/09/Ramcova_temata_DP_BP_21_22.pdf) 

1. Vedoucí práce zvolené téma BP/DP zapíše do interní ústavní evidence témat prací.  
Termín: do 18. března 2022 (Pá) 

2. Vedoucí BP/DP s vaší účastí připraví oficiální zadání v kompletní verzi, jak je vyžadováno standardním 
formulářem v KOSu a vy se na toto téma přihlásíte.  

Termín: do 1. dubna 2022 (Pá) 

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

Termín: do 29. dubna 2022 (Pá) 

4. Tyto originály zadání vložíte do dvou výtisků BP/DP, kterou odevzdáváte vedoucímu práce nejpozději 
v termínu uvedeném na zadání. Elektronickou verzi zadání bez podpisů vložíte do elektronické verze 
BP/DP, kterou budete nahrávat ve formátu pdf do systému KOS. 

Důležité termíny pro SZZ konané v termínech od 20. 6. 2022: 

20. 5. 2022 - termín odevzdání finální verze závěrečné práce. 
10. 6. 2022 - nejzazší termín pro přihlášení k SZZ na Studijním oddělení a uzavření elektronického indexu (viz 

harmonogram AR na adrese 
https://www.fs.cvut.cz/studium/bakalarske-a-magisterske/casovy-plan-ak-roku/) 

Důležité termíny pro SZZ konané v termínech od 29. 8. 2022: 

22. 7. 2022 - termín odevzdání finální verze závěrečné práce. 
19. 8. 2022 - nejzazší termín pro přihlášení k SZZ na Studijním oddělení a uzavření elektronického indexu. 

Prodloužení termínu odevzdání závěrečné práce (tj. po 22. 7. 2022) je možno jen v mimořádných případech 
na základě písemné žádosti (formulář Žádost o náhradní termín odevzdání bakalářské/diplomové práce ke 
stažení zde). Žádost s jasným uvedením důvodů musí schválit (a podepsat): 

• vedoucí práce,  

• vedoucímu ústavu, 

• proděkan pro pedagogiku. 

Je tedy třeba ji podat s dostatečným předstihem!  

 

Rovněž vám chceme doporučit účast na konferenci Studentské tvůrčí činnosti (STČ) konané v rámci 
děkanského dne 26. 4. 2022 v Dejvicích, kde můžete prezentovat průběžné výsledky své práce a získat (kromě 
zajímavé odměny) i cennou zpětnou vazbu ještě před obhajobou práce. Více na https://stc.fs.cvut.cz/. 
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