Diplomová práce
Odevzdání


1 x Tištěná práce s podepsaným prohlášením a vloženým zadáním.



Elektronická verze závěrečné práce – nahraná do IS KOS nejpozději do data
odevzdání, v předepsaných formátech. Zadání bez podpisů vložte jako přílohu.
Elektronickou verzi nahrajte v sekci „Státní zkoušky – závěrečné práce“.



V IS KOS vyplněná anotace práce v českém a anglickém jazyce a klíčová slova.

Vazba
Závěrečná práce bude svázána v jednotných černých deskách.


Na deskách se uvede: VZOR na konci souboru
o nahoře:
ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
o uprostřed:

Diplomová práce

o dole:
levý roh ROK
příjmení autora práce


(OBHAJOBY); pravý roh: jméno a

Na hřbetě se uvede 3 cm od spodního okraje ROK (OBHAJOBY) a jméno a
příjmení

Příklad titulní strany na konci tohoto dokumentu.

Sled listů diplomové práce:


první list

stejný jako desky



druhý list

zadání diplomové práce – zadávací formulář



třetí list

prohlášení



čtvrtý list

název diplomové práce



pátý list
abstrakt v českém a anglickém jazyce (10 – 15 řádek); klíčová slova
v českém a anglickém jazyce (1 – 5)



šestý list

obsah diplomové práce



další listy

text diplomové práce – (50 – 70 stran)



literatura a použité zdroje – ČSN ISO 690

Doporučení pro psaní textu:


okraje: max 2,5 cm (levý okraj může být až 3 cm z důvodu vazby)



doporučený typ písma: Times New Roman nebo Arial – velikost max 12



řádkování max 1,5

Státní závěrečné zkoušky
Státní závěrečné zkoušky na magisterském studiu se skládají z jednoho povinného
ekonomického předmětu dle oboru studenta.


Obor P

Projektový management



Obor N

Stavební management

Otázky naleznete na stránkách katedry.

Termíny SZZ


Dle vyhlášky proděkana oboru

Příprava zkouškové místnosti
Povinností studentů je připravit zkušební místnosti a doporučujeme zajištění základního
občerstvení pro sebe a členy komise. Alkoholické nápoje nejsou povoleny.
Na další straně:
Vzor titulní strany desek:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

DIPLOMOVÁ PRÁCE

ROK OBHAJOBY

Jméno a příjmení

