
Obhajoby diplomových prací a Státní závěrečné 

zkoušky na katedře optiky – srpen 2014 

Navazující studijní obor Optika a optoelektronika 

Obhajoby diplomových prací a Státní závěrečné zkoušky 
pondělí 25. 8. 2014 od 9:00 hod. 

odevzdání diplomových prací: 23. 7. 2014 a 24. 7. 2014 na katedře optiky 

(8:00-11:30 a 13:00-14:30) 

 

 

Navazující studijní obor Digitální a přístrojová optika 

Obhajoby diplomových prací a Státní závěrečné zkoušky 
čtvrtek 28. 8. 2014 od 11:00 hod. 

odevzdání diplomových prací: 23. 7. 2014 a 24. 7. 2014 na katedře optiky 

(8:00-11:30 a 13:00-14:30) 

 

 

 

 

POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ 

2 výtisky (podepsané prohlášení o samostatném vypracování) + 1 elektronická 

verze v PDF na CD v obálce vlepená vzadu v diplomové práci (CD popsané-

jméno, rok a diplomová práce, popřípadě název česky). 1 podepsaný výtisk o 

vložení údajů včetně PDF do STAGU. 

K obhajobě své závěrečné práce se studenti přihlásí ve STAGU stejným 

způsobem jak na ostatní části státní zkoušky. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obhajoby bakalářských prací a Závěrečné 

bakalářské zkoušky na katedře optiky – srpen 2014 

Bakalářský studijní obor Obecná fyzika a matematická fyzika 

Obhajoby bakalářských prací a Závěrečné bakalářské zkoušky 
úterý 26. 8. 2014 od 9:00 hod. 

odevzdání bakalářských prací: 23. 7. 2014 a 24. 7. 2014 na katedře optiky 

(8:00-11:30 a 13:00-14:30) 

 

Bakalářský studijní obor Přístrojová optika 

Obhajoby bakalářských prací a Závěrečné bakalářské zkoušky 
středa 27. 8. 2014 od 8:30 hod. 

odevzdání bakalářských prací: 23. 7. 2014 a 24. 7. 2014 na katedře optiky 

(8:00-11:30 a 13:00-14:30) 

 

Bakalářský studijní obor Optika a optoelektronika 

Obhajoby bakalářských prací a Závěrečné bakalářské zkoušky 
čtvrtek 28. 8. od 9:00 hod. 

odevzdání bakalářských prací: 23. 7. 2014 a 24. 7. 2014 na katedře optiky 

(8:00-11:30 a 13:00-14:30) 

 

POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ 

2 výtisky (podepsané prohlášení o samostatném vypracování) + 1 elektronická 

verze v PDF na CD v obálce vlepená vzadu v bakalářské práci (CD popsané-

jméno, rok a bakalářská práce, popřípadě název česky). 1 podepsaný výtisk o 

vložení údajů včetně PDF do STAGU. 

K obhajobě své závěrečné práce se studenti přihlásí ve STAGU stejným 

způsobem jak na ostatní části státní zkoušky. 

 

 
 


