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Rozhodnutí děkana FIT ČVUT č. 9/2020
ke stanovení opatření k průběhu studia
v akademickém roce 2019/2020
Článek 1: Úvodní ustanovení
1. Toto rozhodnutí je platné pro všechna pracoviště Fakulty informačních technologií (dále
jen „FIT“) Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“).
2. Toto rozhodnutí je zpracováno zejména v souladu s usneseními vlády, o vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České
republiky (dále jen „vyhlášení stavu nouze“), zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVŠ“), zákonem č. 188/2020 Sb.,
o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020
a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, Studijním a zkušebním řádem pro
studenty ČVUT (dále jen „SZŘ“) a příkazem rektora č. 7/2020, ke snížení rizika nákazy
koronavirem, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Příkaz rektora“).
3. Toto rozhodnutí je vydáno za účelem řešení dopadů vyhlášeného stavu nouze a opatření
stanovených v Příkazu rektora na FIT ČVUT.
4. Opatření stanovená v čl. 2 jsou opatřeními k odstranění nepřiměřené tvrdosti aplikace
SZŘ, v souladu s čl. 36 odst. 3 SZŘ.

Článek 2: Opatření k odstranění nepřiměřené tvrdosti aplikace SZŘ
1. Odchylně od čl. 14 odst. 4 SZŘ stanovuji pro studenty FIT minimální počet získaných
kreditů za akademický rok 2019/20 nutný pro pokračování ve studiu takto:
Bakalářský
Magisterský
Doba studia
studijní
studijní
program
program
za první akademický rok studia (2 semestry)
23
30
za každý další akademický rok studia (2 semestry)
30
30
za každý další akademický rok studia (2 semestry),
pokud část akademického roku nebyl studentem
15
15
příslušného studijního programu (přerušení studia,
přestup)
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2. V případě, že student z jakéhokoli důvodu nebude moci studovat již zapsaný předmět
pomocí zavedené bezkontaktní výuky a samostudia stanovené Příkazem rektora, je
odchylně od čl. 7 Směrnice děkana č. 30/2018 oprávněn požádat o zrušení zápisu
předmětu nejpozději dne 7. 5. 2020, a to formou e-mailu adresovaného příslušné studijní
referentce. Na postup při rozhodování v této věci se nevztahuje § 68 ZVŠ a o jejím
vyřízení bude student informován nejdříve 11. 5. 2020.
Toto rozhodnutí nabývá platnosti dne 24. 4. 2020.
doc. RNDr. Ing. Marcel
Jiřina, Ph.D.
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