
SZZ LETNÍ SEMESTR ČERVEN 2019/20  

AKTUÁLNÍ INFORMACE 
  

SZZ zajišťuje referentka pro SZZ 

Bc. Adéla Bryan, DiS. tel. 22435 9818 (všední dny 10-16) 

bakalářské i magisterské studium  

Informace o úředních hodinách https://courses.fit.cvut.cz/SZZ/referentka-szz.html 

Student, který má v LS 2019/20 zapsaný předmět BI-BAP nebo MI-DIP/NI-DIP, by měl v tomto 

semestru odevzdat BP/DP a získat zápočet (a tím i příslušné kredity BP:14, DP:23, DP.18: 30). 

Pro odevzdání BP/DP má možnost využít tyto termíny:  

1) Termín dle časového plánu akademického roku (viz tabulky níže) – je závazný pro studenty, kteří 

chtějí jít k SZZ v letním semestru. Student může podat přihlášku k SZZ a pokud splní studijní plán, 

bude v tomto semestru zařazen ke komisi SZZ. Student, který si požádal o odklad odevzdání BP/DP 

musí mít splněny všechny předměty kromě BI-BAP nebo MI-DIP/NI-DIP. Jedině tak bude moci jít 

k odborné zkoušce. 

2) Termín na konci zkouškového období (viz tabulka níže) – student v tomto semestru získá zápočet 

a potřebné kredity, ale přihlášku k SZZ si může podat nejdříve v příštím semestru.   

Pokud se studentovi nepodaří BP/DP odevzdat do konce zkouškového období, může si předmět 

BI-BAP nebo MI-DIP/NI-DIP zapsat podruhé.  

Upozornění: jestliže student v tomto semestru odevzdá BP/DP a bude mít zároveň splněn svůj 

studijní plán, musí do 1,5 roku složit SZZ (i s případnou reprobací). Za den splnění všech 

požadavků vyplývajících ze studijního programu se považuje poslední den zkouškového období 

posledního semestru, ve kterém měl student zapsané předměty svého studijního plánu.  

 

ČERVEN/ČERVENEC 2020 

 

Termín pro 

• odevzdání BP/DP dle 

časového plánu 

akademického roku 

(tištěná i elektronická 

verze) 

• podání přihlášky k 

SZZ do 

splnění 

studijního 

plánu 

nejpozději 

do 

odevzdání 

hodnocení a 

posudků 

nejpozději do 

termín konání SZZ 

Termín pro 

odevzdání 

BP/DP 

(tištěná i 

elektronická 

verze) 

na konci 

zkouškového 

období 

nejpozději 

do 

MSZZ 28.5.2020 4.6.2020 8.6.2020 15.-19.2020 17.9.2020*) 

BSZZ 4.6.2020 11.6.2020 15.6.2020 22.6.-3.7.2020 17.9.2020*) 

 

SRPEN/ZÁŘÍ 2020 
Tento termín je určen studentům, kteří kvůli pandemii měli problémy s psaním ZP, nebo nestihli uzavřít 

studijní plán do data určeného upraveným harmonogramem z relevantních důvodů a podali si žádost 

o odložení obhajoby ZP, resp. celé SZZ na září. 

 

Termín pro 

• odevzdání BP/DP 

dle časového plánu 

akademického 

roku (tištěná i 

elektronická verze) 

• podání přihlášky k 

SZZ do 

splnění 

studijního 

plánu 

nejpozději 

do 

odevzdání 

hodnocení a 

posudků 

nejpozději 

do 

termín konání 

SZZ 

Termín pro 

odevzdání BP/DP 

(tištěná 

i elektronická 

verze) na konci 

zkouškového 

období nejpozději 

do 

MSZZ 30.7.2020 18.8.2020 24.8.2020 31.8.-4.9.2020 17.9.2020*) 

BSZZ 30.7.2020 18.8.2020 31.8.2020 7.-11.9.2020 17.9.2020*) 

 

*) zářijové úřední hodiny budou zveřejněny později na https://courses.fit.cvut.cz/SZZ/referentka-szz.html 
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1. Přihlášku k SZZ student podá v aplikaci „Závěrečné práce“ (dále jen Aplikace)  

https://is.fit.cvut.cz/group/intranet/zp/mytasks nejpozději do data dle tabulky, chce-li v letním 

semestru 2019/2020 jít k SZZ. Přihlášku podávají i studenti, kteří mají určen opravný nebo náhradní 

termín SZZ.  

2. Student je povinen odevzdat elektronickou verzi BP/DP v Aplikaci 

https://is.fit.cvut.cz/group/intranet/zp/mytasks (do data dle tabulky).  

3. Výtisky student donese v den obhajoby. Pokud zapomene, nebude puštěn k obhajobě a bude 

hodnocen F.   

4. Jestliže student nestihne BP/DP vypracovat a odevzdat do termínu pro odevzdání dle časového 

plánu akademického roku:   

a) odevzdá výtisky v termínu do konce zkouškového období (tato možnost je pro studenty, kteří 

v tomto semestru potřebují získat zápočet a kredity za BP/DP),  

b) předmět BI-BAP/MI-DIP/NI-DIP si může zapsat podruhé.  

5. Ke komisi SZZ bude student zařazen, pokud v daném semestru:  

a) podal přihlášku k SZZ v řádném termínu dle časového plánu akademického roku (viz tabulka),   

b) v předepsaném termínu dle časového plánu akademického roku (viz tabulka) splnil studijní 

plán. Student si může studijní plán uzavřít sám, ale po uzavření není možné již zapsat klasifikaci 

předmětů zapsaných mimo studijní plán. Pokud studijní plán nebude uzavřen, učiní tak 

referentka nejpozději do – viz tabulka. U studentů s odloženým odevzdáním ZP na červenec 

bude studijní plán uzavírat referentka.  

6. Pokud se studentovi nepodaří v termínu splnit studijní plán, jeho přihláška k SZZ tím pozbývá 

platnosti a nebude zařazen k SZZ. Po splnění studijního plánu si musí podat novou přihlášku 

v příštím vypsaném termínu SZZ.  

7. Informace o průběhu SZZ a tematické okruhy k SZZ: https://courses.fit.cvut.cz/SZZ/.  

8. Rozvrh, rozpis místností a rozřazení studentů ke komisím SZZ s předstihem nejméně 3 dnů před 

termínem konání SZZ bude studentům zasláno e-mailem. Termíny a místa konání SZZ budou 

zveřejněny na https://courses.fit.cvut.cz/SZZ/.  

9. Hodnocení vedoucího a posudek oponenta BP/DP: vedoucí/oponent doručí vytištěné a podepsané 

hodnocení/posudek nejpozději do termínu pro odevzdání (dle tabulky) na sekretariát katedry 

obhajoby, a to osobně nebo poštou. Student má právo se s hodnocením a posudkem seznámit 

nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním SZZ.   

Upozornění: pokud student BP/DP odevzdá a získá zápočet, není již možné výtisky vracet 

k přepracování a vkládat novou elektronickou verzi BP/DP, a to ani na základě špatného hodnocení 

či posudku. V případě neobhájení BP/DP děkan na základě doporučení zkušební komise pro SZZ 

rozhodne o vypracování nové BP/DP.   

10. Bude-li student zařazen v rozvrhu zasedání komise SZZ a ze závažných důvodů se nemůže dostavit 

(nemoc apod. – nutno doložit), musí nejpozději do 5 dnů od konání SZZ poslat děkanovi fakulty 

písemnou omluvu, jinak přijde o 1 termín SZZ.  

11. Promoce: 29. a 30.9. 2020 v Betlémské kapli.    
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