
 

 

UPOZORNĚNÍ 
 

Studentům 2. ročníku navazujícího magisterského studia studijního oboru 

Kybernetika a řídicí technika 

 

Katedra kybernetiky oznamuje studentům 2. ročníku oboru Kybernetika a řídicí technika, že 

poslední termín pro odevzdání diplomové práce je 25.5.2019. Diplomovou práci bude od Vás 

přebírat paní sekretářka Katedry kybernetiky.  
 

Studenti, kteří neodevzdají svoji kvalifikační práci v termínech stanovených Rozhodnutím 

děkan č. 9D/2018, si u sekretářky katedry (kancelář UN 540 – pí Fleisnerové) podají co 

nejdříve žádost o změnu termínu odevzdání své diplomové práce, přičemž jako náhradní 

termín odevzdání práce je 23.8.2019. 
 

Každý student vykoná státní zkoušku (SZZ), která sestává z povinné části, volitelné části a 

obhajoby diplomové práce (DP). 

 

Povinná část obsahuje: 

- zkoušku z předmětu TŘSZ (Teorie řízení) / (AŘ, IŘS1, TOD) 

- zkoušku z AKSZ (Aplikovaná kybernetika) / (PFV, SUR, ZSI) 
 

Volitelná část - zde si student volí jednu z výběrových státních zkoušek: 
 

-    zkoušku z předmětu AŘSZ (Automatické řízení), která je určena výběrem  

     libovolných 3 povinně volitelných předmětů, spadajících do oblasti „Automatické 

     řízení“, tj. URM, SYA, NS, MS2, OPS, ISF, ZKA, OA, AS, RLS, PS, IŘS2. 
 

-    zkoušku z předmětu UISZ (Umělá inteligence a biokybernetika), která je určena  

     výběrem libovolných 3 povinně volitelných předmětů, spadajících do oblasti  

     „Umělá inteligence a biokybernetika“, tj. ARŘ, ZSY, CESA, ZMB, HDS, ZDO, 

      SZPJ, AES, LE, BIO, MPV, DR, AGT. 
       

Pozor! Zkouška je specifikována okruhem otázek tří studentem vybraných povinně volitel-  

            ných předmětů z příslušné specializace - Automatické řízení / Umělá inteligence 

            a  biokybernetika. 

            Tento výběr tří předmětů sdělí každý student paní sekretářce při odevzdání DP. 

Poznámky: 

1. Studenti se k SZZ připraví podle otázek obsahujících povinné/povinně volitelné 

předměty, které absolvovali během svého studia.  

2. SZZ včetně obhajoby DP probíhá v jednom termínu před státní zkušební komisí. 

Harmonogram obhajob bude vyvěšen v týdenním předstihu před konáním obhajob. 

3. Pravděpodobný termín obhajob je 20.–21.6.2019 a 12.9.2019; bude včas potvrzen / 

upřesněn. 

4. Otázky ke SZZ najdete na internetové adrese:  

 

http://www.kky.zcu.cz/cs/graduation 

  

Přeji všem studentům úspěšné zakončení studia našeho oboru a úspěšný vstup do praxe. 

 

 

       Doc. Ing. František Tůma, CSc. 

        tajemník KKY 

V Plzni dne 16.4.2019 

http://www.kky.zcu.cz/cs/graduation

