
B-III – Charakteristika studijního předmětu 
Název studijního předmětu Projekt III. 
Typ předmětu P doporučený ročník / semestr 2. / 4. 
Rozsah studijního předmětu 65s hod.  65 kreditů 5 
Prerekvizity, korekvizity, 
ekvivalence 

Zapisuje se společně s předmětem Diplomová práce 

Způsob ověření studijních 
výsledků 

zápočet Forma výuky seminář 

Forma způsobu ověření studijních 
výsledků a další požadavky na 
studenta 

 zpracovaný projekt, většinou předběžná verze diplomové práce 
 prezentace před ostatními studenty, vedoucími prací a hosty 
 sepsání odborného článku o řešené problematice do výročního sborníku 

ústavu (pro toto budoucí využití je k dispozici na adrese 
control.fs.cvut.cz/nmp ).  

 

Garant předmětu Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D. 
Zapojení garanta do výuky 
předmětu 

Vedení prezentací a seminářů, organizace předávání zadání a udělování zápočtů 
na podkladě odevzdaných prací a schválení individuálním vedoucím práce 

Vyučující  
všichni vyučující ústavu 

Stručná anotace předmětu  
Další přípravný projekt pro závěrečnou Diplomovou práci. Studenti prací na zadání diplomové práce, v rámci tohoto 
předmětu vytvoří předběžnou 10-15 stránek dlouhou verzi své práce, dále si zkusí prezentaci dosažených výsledků před 
publikem a zkusí si tvorbu konferenčního příspěvku. Veřejná prezentace umožňuje na rozdíl od obhajoby diplomové 
práce vzájemnou informovanost studentů i vedoucích o řešených problémech a úspěšnosti studentů. 
 
Výsledky jsou posouzeny a může být doporučeno případné publikování, nebo účast v soutěžích jako STČ. 
 
Předmět nemá pravidelnou výuku (samostatná práce a konzultace s vedoucími), jsou organizována následující setkání: 

 1. týden, úvodní hodina a rekapitulace předchozích projektů 
 3. týden, kontrola přidělení práce a projektů včetně vedoucích 
 dle harmonogramu – v rámci tohoto předmětu jsou předávána oficiální zadání DP 
 předposlední týden semestru – prezentace prací (při velkém počtu více termínů) 

 

Studijní literatura a studijní pomůcky  

 
Literatura je individuálně určena vyučujícím, vedoucím konkrétní diplomovou práci 

Informace ke kombinované nebo distanční formě 
Rozsah konzultací (soustředění) 4 hodin  
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím 
Individuální konzultace po předchozí domluvě. 
Student pokračuje v tématu z předmětu Projekt II, nebo si vybere vypsané téma ze seznamu v databázi KOS a kontaktuje 
vyučujícího (v konzultačních hodinách nebo e-mailem). Po odsouhlasení garantem studijního programu je možné řešit i 
další témata, například dle poptávky průmyslových podniků. 

 
  


