Všem studentům Ústavu letecké dopravy

Věc: Studijní opatření vedoucího Ústavu letecké dopravy č. 1/2017 – Předobhajoby závěrečných prací
zpracovávaných v AR 2016/17
V zájmu nácviku prezentačních dovedností spojených s představením tématu řešeného v závěrečné
práci, zvoleným postupem řešení a dosažených výsledků a získání zpětné vazby na zvolený řešitelský
přístup ze strany ostatních pedagogů Ústavu letecké dopravy ukládám všem studentům končících
ročníků Ústavu letecké dopravy zúčastnit se předobhajob závěrečných prací pořádaných za tímto
účelem dne 21. 4. 2017 v učebně A1045. Začátek předobhajob závěrečných prací stanovím na 8.30 h.
Účast na předobhajobách závěrečných prací je doporučována i studentům nižších ročníků.
Předpokládá se, že v době termínu předobhajob budou témata řešená v závěrečných pracích
zpracována po věcné stránce minimálně ze 75% celkového rozsahu.
Každý student závěrečného ročníku připraví prezentaci své práce ve formátu ppt/pptx v rozsahu
10 snímků (bez úvodního a závěrečného), přičemž jejich významový obsah okomentuje v časovém
rozmezí 8 – 10 minut. Struktura prezentace bude následující:
1. úvodní snímek – název řešeného tématu závěrečné práce a cíl práce (viz zadání závěrečné práce),
v této souvislosti je vhodné uvést důvod, pro který bylo téma řešeno,
2. vstupní informace potřebné pro řešení daného problému včetně způsobu jejich získávání
a zpracování z hlediska dalšího postupu řešení (2 – 3 snímky),
3. metodika řešení včetně zdůvodnění její volby (2 – 3 snímky),
4. představení dosažených výsledků a jejich zhodnocení z hlediska dosažení deklarovaných cílů (4 – 6
snímků), v případě, že všechny výsledky nebudou v době prezentace ještě k dispozici, bude
po studentovi vyžadována specifikace dalšího postupu řešení,
5. závěrečný snímek.
Aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám v průběhu obhajob, dostaví se studenti končících
ročníků v den konání obhajob do učebny A 1045 za účelem nahrání prezentací do prezentačního PC
již v 8.15 h.
Aktivní účast na předobhajobě spojená s prezentací výsledků vytvořených v rámci zpracování
závěrečné práce je nutnou (nikoliv však postačující) podmínkou pro udělení zápočtu
z bakalářského/diplomového projektu. O konečném udělení zápočtu z bakalářského/diplomového
projektu rozhoduje po splnění aktivní účasti na předobhajobě spojené s prezentací řešeného tématu
a dosažených výsledků vedoucí bakalářského/diplomového projektu. Z výše uvedeného vyplývá,
že neúčast na předobhajobách konaných v uvedeném termínu (vyjma závažných zdravotních nebo
rodinných důvodů) bude důvodem pro neudělení zápočtu z bakalářského/diplomového projektu.
Neúčast studenta posledního ročníku na předobhajobách závěrečných prací v daném termínu tedy

může v konečném důsledku znamenat nemožnost jeho přistoupení ke státní závěrečné zkoušce
z důvodu nesplnění studijních povinností. O tom, zda bude případná neúčast na předobhajobě
omluvena, rozhoduje na základě uvedení důvodů případné neúčasti a s přihlédnutím ke stanoviskům
vedoucího bakalářského/diplomového projektu a vedoucího závěrečné práce s konečnou platností
vedoucí Ústavu letecké dopravy.
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