Pokyny ke státní závěrečné zkoušce (MSZ) v červnu 2019
Výňatek (připravil Eysselt)
C) Státní závěrečná zkouška
MSZ se budou konat od pátku 14. 6. 2019 do čtvrtka 20. 6. 2019 včetně, přičemž přesný
harmonogram (kdo, kdy a kde ke zkoušce přistoupí) bude zveřejněn v IS FIT nejpozději
v pátek 7. 6. 2019. K určené komisi se dostavte podle stanoveného pořadí, a to nejméně
hodinu před předpokládaným začátkem zkoušky (na studenta se počítá s asi 40 minutami –
vždy je počítejte od začátku působení komise).
Zkouška probíhá následovně:

1. Některý člen komise Vás vyzve, abyste vstoupil(a) do zkušební místnosti. Je
dobrým zvykem se představit komisi.
2. Podle pokynů předsedy komise přistoupíte k obhajobě DP, pokud jste ji již
neobhájil(a) dříve. Délka obhajoby je 8 minut, pokud komise nerozhodne
jinak. Je přečteno hodnocení vedoucího a posudek oponenta DP. Odpovědi
na otázky oponenta v posudku je vhodné mít předem připraveny, a to nejlépe
na „slidech“ za vlastní prezentací. Následuje všeobecná diskuse k DP
a doplňující dotazy členů komise a případné veřejnosti.
3. Předseda oznámí, že se přistupuje k ústní části MSZ, pokud tato nebyla
úspěšně složena již dříve.
4. Obdržíte dva tematické okruhy (ze seznamu dostupného na URL:
http://www.fit.vutbr.cz/info/rd/2019/rd13-190509.pdf) a máte 1 minutu na
rozmyšlenou.
5. Pak zahájíte odbornou rozpravu k jednomu ze zadaných tematických okruhů.
Můžete si zvolit, kterým okruhem zahájíte. Předpokládá se rozprava v délce
asi 4 minuty ke každému ze zadaných okruhů, pokud komise nerozhodne
jinak.
6. Předseda ukončí odbornou rozpravu a vyzve Vás i veřejnost, aby jste opustili
zkušební místnost. Komise se poradí a zhodnotí obhajobu DP a ústní část
a usnese se na celkovém výsledku MSZ.
7. Některý člen komise Vás vyzve, abyste vstoupil(a) do zkušební místnosti,
a předseda komise oznámí výsledek MSZ.
E) Vyzvednutí výtisku DP pro nahlédnutí
Výtisk DP určený pro nahlédnutí před obhajobou v knihovně FIT si budete moci vyzvednout
hned po obhajobě, nejpozději však do čtvrtka 26. 9. 2019. Po tomto datu budou
nevyzvednuté výtisky DP, které nejsou určeny pro archivaci, skartovány.
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