Informace pro studenty posledních ročníků Bc. studia FEL ke státní závěrečné
zkoušce a obhajobě bakalářské práce v ak. r. 2016/17
Státní závěrečná zkouška (dále SZZ) v bakalářských oborech studia na FEL má dvě části, písemnou,
z předmětů teoretického základu oboru, a ústní, z předmětů oborového zaměření, jejíž součástí je zároveň
obhajoba bakalářské práce.
V souladu s vyhláškou děkana č. 1D/2016 upřesňuji termín konání písemné část SZZ na pátek 7. 4. 2016 od
14:30 hodin ve velkých posluchárnách FEL. Doba trvání průběhu písemné části SZZ je cca 3,5 hodiny, včetně
přestávky 15 minut mezi oběma částmi zkoušky.
Individuální ústní část SZZ před zkušební komisí se bude konat v týdnu od 22. 6. – 29. 6. 2017.
Zařazení studentů jednotlivých oborů do určené posluchárny pro vykonání písemné části SZZ bude
zveřejněno při prezenci, která se bude konat v intervalu 45 minut před výše uvedeným termínem zahájení
písemné zkoušky ve vstupním prostoru před posluchárnami FEL. Při prezenci předloží každý student
k nahlédnutí svůj výkaz o studiu a průkaz studenta - kartu JIS (příp. občanský průkaz).
Pro vykonání písemné části zkoušky odloží studenti svršky a všechny donesené věci, s výjimkou psacích
potřeb (a příp. pití), v šatně (Nevyžadujte vyzvedávání věcí ze šatny o přestávce!). Pro nezbytné výpočty
v rámci řešení zadaných příkladů bude mít každý student k dispozici zapůjčenou kalkulačku z majetku FEL
(návod k použití naleznete na stránkách FEL v sekci „Student > Bakalářské studium > SZZ Bc.“,
viz. fel.zcu.cz/study/studium_Bc/szz-bc.html – sekce „SZZ Bc. - písemná část“).
Vzorová písemná práce a okruhy problematiky příkladů pro přípravu na písemnou část SZZ (z el. obvodů
a problematiky elmag. pole pro obory EAT, ELE, KOE, TEK, resp. z el. obvodů a elektrických měření pro
obory ELT, AEL, AEL-kombi) i příklady otázek pro ústní oborově zaměřenou část SZZ jsou vyvěšeny na
stránkách FEL v sekci „Student > Bakalářské studium > SZZ Bc.“, viz. fel.zcu.cz/study/studium_Bc/szzbc.html – sekce „SZZ Bc. obory“).
Povinnost konat písemnou část SZZ mají i ti studenti, kteří ji konali v minulém akademickém roce, avšak
z nějakého důvodu nesložili SZZ z předmětu Elektrotechnika (Kxx/SBET), resp. Obecná elektrotechnika
(Kxx/SBOET a Kxx/SBOEA) (SZZ nekonali nebo u ní neuspěli).
Připomínám, že limitní termín odevzdání bakalářské práce je 8. 6. 2017.
Časové rozpisy individuálně konaných ústních zkoušek a obhajob bakalářských prací budou zveřejněny
v červnu 2017 na Portále ZČU – http://portal.zcu.cz (po přihlášení studenta v sekci Studium – Ostatní –
Státnice FEL)
V Plzni dne 9. 3. 2017
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Poznámky: Hlavní termíny závěru bakalářského studia FEL v r. 2016/17:
výuka v letním semestru
zkouškové období
odevzdání bakalářské práce
Uzavření výkazu o studiu (indexu) na studijním odd. FEL
SZZ a obhajoba BP
promoce

20. 2. – 21. 5. 2017
15. 5. – 16. 6. 2017
do 8. 6. 2017
do 19 6. 2017
22. 6. – 29. 6. 2017
10. nebo 11. 7. 2017

Metodický pokyn pro zpracování DP/BP - Pokyn děkana č. 2D/2015 naleznete na elektronické úřední desce
FEL v sekci „Předpisy a směrnice“ na adrese http://fel.zcu.cz/about/UD_FEL/UD-predpisy-smernice.html.

