Pokyny pro prezentace diplomových prací v 1. a 2. ročníku
magisterského studia
Studenti během svého magisterského studia 2x prezentují o své DP. U obou presentací se
doporučuje připravit si prezentaci v Power pointu.
První prezentace
proběhne v letním semestru 1. ročníku a jejím cílem bude představit diplomovou práci,
kterou si student zvolil, prezentovat hlavní cíle, hypotézy a metodické postupy, které
povedou k naplnění vytčených cílů.
Tato prezentace bude krátká 7 minut následovaná stejným časem určeným k diskuzi.
Probíhá v rámci diplomového semináře, MO550S10B (Seminář k DP I). Termíny prezentací
vám budou sděleny na začátku letního semestru na semináři.
Druhá prezentace
proběhne ve 2. ročníku a to nejlépe v zimním semestru pokud student plánuje obhajobu DP
v jarním termínu. U studentů, kteří hodlají obhajovat svou DP v podzimním termínu, je
možné, aby prezentovali svou práci až během letního semestru. Tato prezentace má
představovat generálku na obhajobu DP.
Prezentace: max 12 minut, jejím hlavním cílem bude prezentovat výsledky, kterých student
při řešení své DP dosáhl.
Extended abstrakt: K prezentaci studenti vypracují stručnou anotaci, její rozsah abstraktu by
neměl přesáhnout délky 2 stran A4 při řádkováním 1. Struktura by měla vypadat
následovně:
1. nadpis, jenž by se měl shodovat s názvem DP v SIS, jméno a kontakt (e-mail)
prezentujícího studenta, jméno školitele, případně konzultanta.
2. krátký úvod (proč bylo zvoleno toto téma) s cíly DP.
3. stručné výsledky doprovázené 1-2 obrázky, resp. grafy nebo 1-2 tabulkami.
4. dosavadní závěry (např. v bodech) a případně seznam literatury.

Takto připravené abstrakty přineste v 6 kopiích na termín své prezentace (k rukám prof.
Frouze), v případě, že nemáte kde tisknout, je pošlete s předstihem 3 dnů v elektronické
podobě na adresu jolana@blatna.cuni.cz.
Organizace a termíny prezentací: prezentace probíhají v rámci předmětu Odborný seminář
II, neboť je rozvrhován a je tedy jistota dostupné posluchárny a navíc je zajištěno početné
publikum, zpravidla na konci semestru, a budou mít charakter odborné konference. Termíny
seminářů určených k prezentacím studentů budou vypsány v SIS jako zkouškový termín
pro předmět Diplomový projekt MO550DP5A (zimní) a Diplomový projekt MO550DP5B
(letní) ihned po uzavření zápisu v SIS na začátku obou semestrů.
Prezentace nebudou oficiálně hodnoceny, věnujete však velkou pozornost námětům ze
strany diskutujících.
Těšíme se na vaše vystoupení!
Prof. Ing. Jan Frouz, CSc.

