Pokyny ke státní závěrečné zkoušce (MSZ) v červnu 2019
A) Odevzdání diplomové práce
Diplomovou práci (DP) odevzdejte na organizačním oddělení (dveře č. C208) nejpozději
do středy 22. 5. 2019 14:00. Ke stejnému datu také odevzdejte DP do IS FIT a vyplňte tamtéž
abstrakt a klíčová slova česky i anglicky.
Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech (jako například zahraniční stáž nebo zdravotní
důvody) mohu na základě žádosti podané v IS FIT lhůtu pro odevzdání diplomové práce prodloužit.
Žádost musí obsahovat stanovisko vedoucího práce k příčinám nedodržení termínů a závazek
včasného dodání posudků práce. Pro přistoupení k MSZ v červnu 2019 je potom nejzazším
termínem odevzdání DP středa 29. 5. 2019, pro přistoupení k MSZ v srpnu 2019 je pak nejzazším
termínem odevzdání DP středa 31. 7. 2019.

B) Výstupní a výsledkový list
Po získání všech zápočtů a složení všech zkoušek (nebo po upuštění od jejich získání či složení
v předmětech, jejichž absolvování není nezbytné pro přistoupení k MSZ) vraťte všechny vypůjčené
knihy do knihovny, uhraďte případný dluh za tisk v CVT (v kanceláři L131) a v IS FIT na stránce
Studia – Rozhodnutí, řízení a žádosti podejte Žádost o elektronické potvrzení výstupního listu
absolventa. Následně zajděte na Studijní oddělení (SO FIT), kde svým podpisem potvrdíte
výsledkový list, který Vám bude na SO FIT vytištěn. Snažte se získat zápočty a složit zkoušky za
letní semestr a následně požádat o potvrzení výstupního listu a potvrdit výsledkový list co nejdříve,
nejpozději však do středy 5. 6. 2019 (v případě, že ještě budete čekat na výsledek zkoušky, je
nejzazší termín pro podpis výsledkového listu čtvrtek 6. 6. 2019).

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 pořadí okruhů. 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, abyste 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.

D) Promoce a ročenka
Promoce proběhnou ve čtvrtek 27. 6. 2019 v aule D105, Božetěchova 2, Brno. Poplatek 300 Kč
za slavnostní promoci, budete-li mít o ni zájem, uhradíte na portálu VUT v sekci Mikropoplatky
(https://www.vutbr.cz/intra/mikropoplatky) nejpozději do pátku 21. 6. 2019. Rozdělení absolventů
do skupin pak bude zveřejněno v aktualitách FIT nejpozději v pondělí 24. 6. 2019.
Máte-li zájem o své uvedení v ročence FIT VUT za akademický rok 2018/2019, vyplňte v IS FIT
dotazník týkající se ročenky. Máte-li zájem o výtisk ročenky, uhraďte 50 Kč na portálu VUT
v sekci Mikropoplatky do pátku 21. 6. 2019.

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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