
ORGANIZACE BAKALÁŘSKÝCH STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

MATEMATIKA – ODBORNÉ OBORY

Tato vyhláška se týká studentů, kteří se hlásí k bakalářské státní závěrečné zkoušce [SZZ] v letním období
(17. – 28. 6. 2019).

1. Přihlašování k SZZ

Termín přihlášení k SZZ konané v letním období je stanovený harmonogramem MFF na 9. června 2019. Na

odborných bakalářských oborech je možné se přihlásit buď pouze k obhajobě, nebo pouze k ústní části, nebo
k oběma částem zároveň.

Přihlášky k SZZ se studijnímu oddělení podávají prostřednictvím SIS — modul Státní závěrečné zkoušky. Při
přihlášení je nutno zvolit část (části) SZZ, na které se student hlásí, a na oboru MMIB uvést, podle jakého

studijního plánu uzavírá studium (N nebo NN). Studenti oborůObecná matematika a MIT, kteří se hlásí k ústní

části SZZ, navíc uvedou vybraný volitelný okruh ústní části.

Termín odevzdání závěrečných prací je stanovený harmonogramem MFF na 17. května 2019. Studenti, kteří se
hodlají hlásit k obhajobě bakalářské práce, ji musí v tomto termínu odevzdat podle pokynů uvedených níže.

2. Odevzdávání bakalářských prací

Bakalářské práce se odevzdávají ve čtvrtek 16. května 2019 a v pátek 17. května 2019 vždy od 8:30 do 10:00 hodin
předsedovi komise pro bakalářské SZZ M. Kulichovi v jeho pracovně v Karlíně, Sokolovská 83, 2. patro, č. dv. K233.

(Po dohodě s předsedou je možné práci odevzdat i dříve, nikoli však později.)

Posluchač přinese k odevzdání dva identické svázané výtisky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením
a vevázanou kopií podepsaného zadání (nevkládá se do elektronické podoby).

Jeden výtisk listinné podoby práce převezme předseda komise a nechá jej doručit katedře, která práci vypsala,

aby jej poskytla stanovenému oponentovi. Druhý výtisk bude posluchači vrácen, aby jej sám neprodleně do-
ručil svému vedoucímu.

Upozorňujeme, že:

• Listinná i elektronická verze práce musejí splňovat požadovanou úpravu – viz Směrnice děkana č. 4/2019
a Směrnice děkana č. 1/2015.

• Další doporučení k úpravě bakalářské práce lze najít na stránkách
http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/bp_pruvodce.htm,

http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/bp_uprava_18.pdf,

a http://garant.karlin.mff.cuni.cz/stud/bc_prace.shtml.
• Podle Směrnice děkana č. 4/2019 musí posluchač před odevzdáním tištěných výtisků vložit práci, její

přílohy a abstrakty v elektronické podobě do SISu.

3. Po odevzdání práce

Posudky budou mít posluchači k dispozici v SISu. Vedoucí a oponent práce odpovídají za nahrání posudků do
SISu nejpozději pět pracovních dnů před datem obhajoby.

Předseda komise zkontroluje odevzdané práce a nejpozději do 22. 5. 2019 oznámí studijnímu oddělení:

• seznam odevzdaných prací, které byly přijaty k obhajobě;

• seznam prací, které nesplnily formální náležitosti podle čl. 19 odst. 5 a 6 Pravidel pro organizaci studia

na Matematicko-fyzikální fakultě a Směrnic děkana č. 1/2015 a 4/2019 (na tyto práce je pohlíženo, jako by
nebyly odevzdány);

• zkušební subkomisi, k níž byl student přidělen;

• jméno oponenta.

Přiřazení studentů k jednotlivým subkomisím, jakož i datum, čas a místo konání SZZ bude zveřejněno v SISu.

doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.

předseda komise pro bakalářské SZZ

4. dubna 2019
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