Honeywell
Často kladené dotazy
Když jsem si vybral téma, mám nejprve kontaktovat svou katedru nebo Honeywell?
Může se stát, že o stejné téma projeví zájem více studentů najednou. Nejprve kontaktujte odpovědnou osobu v
Honeywell, aby vám potvrdila, zda je téma ještě volné.

Stáhnul jsem si aktuální seznam témat. Dokdy si musím vybrat? Jsou nějaké termíny?
Student si musí ohlídat termíny na své katedře a téma si nechat schválit v dostatečném předstihu před finálním
termínem. Třeba brát v úvahu, že profesoři na katedrách často vyžadují dodatečné informace o tématu,
přepracování zadání a dodání zdrojů. Ideální je proto kontaktovat naši společnost už přes léto, nebo 3 měsíce
před termínem pro výběr bakalářské/magisterské práce.

Nenašel jsem v seznamu témat nic, co by bylo vhodné pro můj obor. Mohu přijít s vlastním
tématem?
Bohužel, tuto možnost zatím z kapacitních důvodů neumožňujeme.

Jak často se mění seznam témat?
Seznam témat se obvykle aktualizuje jednou za měsíc. K největšímu rozebírání témat ale dochází přes léto a
na začátku školního roku. Tehdy se seznam aktualizuje i 2-3 krát do měsíce.

Mohu přihlásit práci do nějaké soutěže?
Po dohodě s pracovníkem Honeywell může student přihlásit svou práci do soutěže či stipendijního programu
na své škole.

Moje katedra trvá na tom, že celá práce musí být zveřejněna bez utajovaných částí. Co mohu
udělat?
Téměř s každou školou se naši kolegové dosud dohodli. V případě, že k tomu dojde a vedoucí práce trvá na
utajení některých částí, student si musí vybrat takové téma, jehož části nebude nutné utajovat.

Honeywell
Mohu v průběhu roku změnit téma?
Změna práce již po zahájení psaní je velmi nestandardní a student by k tomu musel mít závažné důvody.
Proto doporučujeme, aby si studenti vybírali témata po důkladném zvážení.

Mohu psát v češtině i práci, která byla zadána v anglickém jazyce?
Bohužel, není to možné. Práci, která je zadána v anglickém jazyce, vede odborník, který nemluví česky.
Student si může na vlastní náklady práci přeložit do českého jazyka a zveřejnit společně s anglickou verzí.

Mohu psát v angličtině i práci, která byla zadána v českém jazyce?
Po dohodě se zaměstnancem Honeywell, který téma vypsal, to možné je (v případě, že o téma má zájem
zahraniční student). Student má také možnost si nechat na vlastní náklady práci přeložit a zveřejnit společně s
českou verzí.

