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1) Odevzdání elektronické verze BP do 13. 1. 2023 do 12:00 do systému KOS 

• PDF dokumentace BP do velikosti 50 MB 

• PDF portfolia BP do velikosti 50 MB 

• Ilustrativní obrázek formátu JPG do velikosti 50 MB (bez tohoto obrázku neproběhne import 
práce do fakultní webové galerie) 

 
Instrukce ke zveřejnění naleznete na webu FA v dokumentu „Zveřejňování závěrečných prací v systému 

KOS“. Galerie pro veřejnost bude poté v digitální knihovně na dspace.cvut.cz a na webu fakulty. 

2) Odevzdání tištěné fyzické verze BP 19. 1. 2023 do 12:00 na příslušném ústavu   

Jednotlivé povinné části BP budou orazítkovány, jsou definovány v dokumentu „Forma odevzdání 

bakalářské práce“ 

3) Udělení zápočtu do systému KOS na základě elektronické verze BP  

Nejpozději ve středu 18. 1. 2023 vedoucí BP rozhodne o udělení / neudělení zápočtu a zapíše do KOS. 
Udělení zápočtu umožňuje studentovi absolvovat obhajobu BP. Pokud student nezíská zápočet, znovu 
si zapíše BP v následujícím semestru. Pokud student získá zápočet, má právo obhajovat BP. 

4) Posudky  

• Vedoucí bakalářské práce navrhne oponenta.  Jméno oponenta je nutné zadat do systému KOS 
(případně nahlásit či zaslat e-mailem paní Janě Říhové) nejpozději dne 13. 1. 2023.  

• Student má právo seznámit se s hodnocením vedoucího i oponenta nejpozději 5 dnů před 

termínem konání obhajoby.  

• Práce i posudky musí být 5 pracovních dnů před konáním obhajoby (tj. nejpozději 31. 1. 2023) 
zveřejněny, což je technicky provedeno vložením do KOS. 

o Posudek vedoucího vkládá do KOS vedoucí práce. 

o Posudek oponenta vkládá do KOS referent pro SZ pověřený vedoucím ústavu (typicky 
sekretariát). 

5) Obhajoba 14. 3. 2023  

 
 
 
  
V Praze dne 9. 1. 2023  
RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D., proděkan pro pedagogickou činnost 
 


