Bakalářský seminář 01SBAK

(LS 09-10)

Komponenta KOS
uložit všechna data do KOSu (6. pád místa narození)
uložit název diplomové práce – zařídí M.K.
uložit vedoucího práce (popř. konzultanta) – zařídí M.K.

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)
probíhat bude pouze zářijový termín SZZ
do 31.5. 2010 se v KOS příhlásit ke SZZ , tj. vybrat
volitelný předmět, a v T-108c vyplnit KOS-formulář a
podepsat
do 9.7. 2010 odevzdat bakalářskou práci
do 2.8. 2010 odevzdat index
5 dní před obhajobou se student seznámí s posudky BP
konání SZZ: 30.8.-10.9. 2010 – časem bude upřesněno
průběh SZZ (30 minut příprava na odborné otázky , 30 minut
obhajoba a rozprava k BC-práci v angličtině a dvě SZZ
v češtině po 15-ti minutách)

Bakalářská práce
in English
struktura:
normalizovaná obálka v anglickém jazyce (CTU, FNSPE,
Bachelor’s Degree Project, 2009, Author)
titulní list (CTU, FNSPE, Dep. Math., Branch of Studies:
Applied Information Technology, Title, Bachelor’s
Degree Project, Author, Supervisor, Language
Supervisor, Academic year)
zadání BP (kopii svázat do bakalářské práce)
poděkování
prohlášení
oficiální rozšířený abstrakt v češtině
oficiální rozšířený abstrakt v angličtině
obsah

samotná práce
shrnutí (závěr)
bibliografie
musí být přiloženo i CD s bakalářskou prací v *.pdf
formátu
minimálně 40 stránek
na začátku vloženo zadání BP v českém jazyce
neupravovat název práce (ani jeho anglickou verzi),
název BP v souladu se zadáním (včetně anglické verze názvu)
vložit rejstřík či výčet symbolů, popř. umístit na CD i funkční
aplikaci
prohlášení autora o původnosti díla a užité literatuře
bibliografie
svázat pevnou vazbou (3 kopie) – odevzdat M.
Krbálkovi (jedna je pro oponenta a dvě zůstanou na FJFI)
oponentův výtisk se po SZZ vrací studentovi
do stanoveného termínu (viz výše) odevzdat všechny kopie
školitele většinou navrhuje školitel, popř. katedra matematiky
FJFI
školitel i oponent musejí dodat posudky s návrhem známky
(stupnice A,B,C,D,E)
je nanejvýš žádoucí, aby se školitel i oponent účastnili SZZ

