
Tabulka pro hodnocení publikační a jiné vědeckovýzkumné (VV) činnosti 
studenta doktorského studia v DSP Informatika na FIT ČVUT v Praze

Podle čl. 9 odst. 9 písmeno b) Směrnice děkana pro provádění doktorského studijního 
programu Informatika na ČVUT FIT (dále jen Směrnice) musí získat doktorand nejpozději do 
konce 4. semestru (v prezenční formě studia), resp. 6. semestru (v kombinované formě studia) 
od zahájení doktorského studia (DS) minimálně 6 kreditů za publikace a další VV činnosti. 

Přidělování kreditů za VV výsledky se řídí následující tabulkou. 

Druh VV výstupu 
(dle RIV metodiky)
http://www.vyzkum.cz

Počet kreditů 
při plné účasti 
studenta

Komentář

Jimp 12 – 18 Impaktovaný časopis v databázi Web of Science 
(podle škály IF do 1, do 2, do 3 a nad 3)

Jscop 6 Ostatní recenzovaný článek v databázi SCOPUS 
(nepočítají se sborníky LNCS a podobné od 
Springer)

B 6 – 12 Odborná kniha s vlastním VV přínosem (dle 
prestižnosti vydavatele). 

C 2 – 6 Kapitola v odborné knize s vlastním VV 
přínosem (dle rozsahu kapitoly a prestižnosti 
vydavatele)

D 2 – 6 Příspěvek na recenzované mezinárodní 
konferenci (dle prestižnosti konference), včetně 
sborníků LNCS a jim podobných Springer. 
Nepočítají se konference WSEAS. Ve sporných 
případech si předseda ORP může vyžádat kopie 
oponentských posudků. 

P 2 – 6 Patent (český, evropský, jiný zahraniční)
Řešitel/spoluřešitel/člen 
řešitelského týmu 
grantového projektu

4/2/1 Grantový projekt typu GAČR, TAČR, H2020

Doktorand předloží při každém semestrálním hodnocení a před ukončením studijního bloku 
prostřednictvím svého školitele předsedovi ORP žádost o přiznání kreditů. Školitel v tomto 
hodnocení navrhne dle této tabulky počet kreditů. Předseda ORP návrh zkontroluje a případně 
upraví na konečný tvar. Součástí žádosti je přesná citace zahrnující ISBN sborníku či knihy 
nebo ISSN časopisu. 

Minimálně 4 kredity musejí být získány za publikace v časopisech nebo za příspěvek na 
konferenci (Jimp, Jscop, D). Dostačující je přitom potvrzení o přijetí VV výsledku, nikoliv nutně 
jeho zveřejnění. 

V případě spoluautorství se počet kreditů poměrově dělí mezi autory na daném VV výstupu. 
Školitel a školitel-specialista se do tohoto dělení nepočítají. V případě spoluautora jiného než 
školitele/školitele-specialisty je třeba explicitně uvést autorský podíl.

Tato tabulka vstupuje v platnost od  LS 2013/14 a je závazná pro studenty, kteří nastoupili do 
doktorského studia v LS2013/14.



Studenti ve studijní etapě, kteří nastoupili do studia dříve, si mohou vybrat, zda VV kredity 
jim budou počítány dle předchozí tabulky, která platila v době jejich nástupu do studia, nebo 
podle této tabulky.




