
Důležité informace pro studenty závěrečného ročníku  

bakalářského studia školní rok 2022/2023 

• Bakalářská práce: 

!! Ke zkušební komisi budou zapsáni pouze ti studenti, kteří se přihlásili ke SZZ, mají svou bakalářskou 

práci ve stavu ODEVZDÁNA, úspěšně prošli kontrolou studia a verifikovali údaje v IS Edisonu.!! 

Aktuální informace a okruhy naleznete na webových stránkách katedry  

https://www.fei.vsb.cz/440/cs/pro-studenty/statni-zaverecne-zkousky/ 

 Informace k promocím budou k dispozici na webových stránkách FEI 

 Bakalářská práce se odevzdává pouze elektronicky v IS Edisonu. Pouze pro potřeby komise, přineste 

s sebou 1x výtisk Vaší závěrečné práce v kroužkové vazbě. Po zkoušce si ho vezmete zpět. 

• Průběh SZZ 

1. Obhajoba BP: Student v rámci státní závěrečné zkoušky obhájí svou bakalářskou práci 
(prezentace na max. 10 min) poté zodpoví případné dotazy vedoucího práce, oponenta a 
zkušební komise.  

2. Studijní část: V druhé části SZZ je zkoušen ze dvou státnicových předmětů.                                                      
Z každého předmětu je mu položena 1 otázka z okruhů otázek – viz odkaz výše.                                   
Státnicové předměty: 
-    pro st. program Telekomunikační technika:  1)   Základy komunikačních technologií 

2) Student si vybírá dle vystudovaného 

zaměření:   

a) Telekomunikační technika 

 b) Základy komunikačních technologií 

 

 -     pro st. program Mobilní technologie:  1) Základy komunikačních technologií 

        2)  Mobilní technologie  

 

Státnicová komise může, ale nemusí také přihlížet k průměru známek získaných v povinných a 

povinně volitelných předmětech. 

Celková doba Státní závěrečné zkoušky je 30 minut. 

Po absolvování části 1 a 2 je student vyzván k opuštění místnosti, komise se poradí a poté sdělí 

studentovi výsledek SZZ. 

Studenti, kteří neuspějí u SZZ v řádném termínu (květen) a komise doporučí dopracování 

bakalářské práce, odevzdají přepracovanou bakalářskou práci do 4. 7. 2023, aby mohli jít  

k opravnému termínu 9. 8. 2023. K SZZ je nutno se znovu přihlásit. 

 

Nejdůležitější termíny:  Přihlašování k SZZ: 30. 4. 2023 - 12. 5. 2023 

Kontrola studia: 12. 5. 2023  

    Verifikace údajů:  13. 5. 2023 - 17. 5. 2023 

    Termín SZZ (kat440)  29. 5. 2023 – 2. 6. 2023  

 

https://www.fei.vsb.cz/440/cs/pro-studenty/statni-zaverecne-zkousky/


 


