
Zadání bakalá°ské práce pro studenty zam¥°ení PRAK

• Va²e téma bakalá°ské práce vybírejte na
http://www.km.fjfi.cvut.cz/study/themesc/main.php nebo
http://www.km.fjfi.cvut.cz/study/themes/main.php

• N¥která star²í témata jsou pouze orienta£ní, up°esn¥ní tématu je nutné konzul-
tovat se ²kolitelem, který téma p°edkládá.

• Témata je moºné modi�kovat podle Va²ich poºadavk·, av²ak tyto zm¥ny je
nutné projednat se ²kolitelem, který téma zadává.

• �kolitele m·ºete kontaktovat samostatn¥ pomocí e-mailové adresy uvedené
v návrhu tématu. V p°ípad¥ zájmu více student· o jedno téma je moºné
smluvit v T-040 hromadnou náv²t¥vu ²kolitele na jeho pracovi²ti nebo setkání
se ²kolitelem na kated°e matematiky.

• Podporována je forma "externího" ²kolitele ze spolupracující v¥decké, univer-
zitní £i pr·myslové instituce.

• Individuální téma na míru v p°ípad¥ speciálního zájmu je moºné smluvit v T-
040. Konzultace, podrobnosti a rady k témat·m taktéº v T-040 (Ing. Mat¥j
Tu²ek, Ph.D.).

• Va²e vlastní témata neobsaºená v nabídce jsou moºná, av²ak je nutné si nalézt
²kolitele - odborníka v dané oblasti. Téma i ²kolitel musejí být potom odsou-
hlaseni vedením KM.

• Katedra preferuje taková softwarová témata obsahující vedle programování
téº matematické, matematicko-informatické, informaticko-algoritmické nebo
fyzikální modely.

• P°íprava a editace zadání bakalá°ské práce probíhá výhradn¥ na stránkách
http://www.km.fjfi.cvut.cz/main/?loc=student

• Návrh zadání ukládá do databáze sám student. �kolitel a poté KM zadání
postupn¥ autorizují.

• Návrh zadání bakalá°ské práce musí být uloºen do databáze nejpozd¥ji do
pátku 29. °íjna 2010. Odevzdání tohoto návrhu je podmínkou k tomu, aby
státní bakalá°ská zkou²ka mohla prob¥hnout v zá°ijovém termínu 2011.

• Návrh zadání bakalá°ské práce by m¥l být výsledkem vzájemné konzultace
²kolitele a studenta a povinn¥ musí obsahovat tyto údaje:

� Jméno adepta bakalá°ského titulu.
� Obor - zam¥°ení.
� Název bakalá°ské práce £esky i anglicky (krátký, nejvý²e jedno°ádkový).
� Pokyny pro vypracování.
� Doporu£ená literatura.
� Plné jméno, p°íjmení a tituly ²kolitele.
� Adresa ²kolitele, telefonický a e-mailový kontakt na ²kolitele.
� Podpis ²kolitele zadání neobsahuje (²kolitel je po odevzdání zadání kon-

taktován KM).

• De�nitivní zadání schválené d¥kanem p°evezme student nejpozd¥ji do 30.
listopadu 2010 u dr. Tu²ka.


