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Rozhodnutí děkana FIT ČVUT č. 12/2021
o dalším opatření k odstranění tvrdosti aplikací Řádu doktorského
studia v doktorském studiu na FIT pro studenty, kteří byli zapsáni
ke studiu před 19. 6. 2019
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 se zákonem č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, Studijním a zkušebním řádem pro
studenty ČVUT (dále jen „SZŘ“) a Řádem doktorského studia ČVUT FIT (dále jen „ŘDS“).
3. Účelem rozhodnutí je odstranit tvrdost, která vznikla aplikací ŘDS platného ode dne
19. 6. 2019 na studenty doktorského programu na FIT, kteří byli zapsáni do studia před
19. 6. 2019.
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. Student doktorského programu na FIT, který byl zapsán ke studiu před 19. 6. 2019, může
splnit podmínku odevzdání dizertační práce dle čl. 16 odst. 1 ŘDS i tímto způsobem:
a. splňuje obdobnou nutnou podmínku čl. 18 odst. 2 ŘDS platného od 25. 5. 2016 do
19. 6. 2019, tedy zejména již publikoval nebo má přijatý k publikaci nejméně
jeden odborný článek v odborném recenzovaném časopise, nebo minimálně dva
odborné příspěvky ve sbornících mezinárodních konferencí s recenzním řízením,
b. a doloží svou snahu o splnění podmínky čl. 16 odst. 1 ŘDS ode dne jeho platnosti
(19. 6. 2019) do odevzdání dizertační práce (např. odeslanou či rozpracovanou
publikací).
2. Žádost o posouzení splnění podmínky podle odst. 1 předkládá student prostřednictvím
Oddělení pro vědu a výzkum FIT. Žádost posoudí předseda Oborové rady programu
a v případě, že k žádosti zaujme kladné stanovisko, je žádost předána k posouzení
děkanovi; pokud děkan k žádosti zaujme kladné stanovisko, považuje se podmínka
uvedená v odst. 1 za splněnou.
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Článek 3: Závěrečná ustanovení
1. Žádost podle čl. 2 odst. 2 je student oprávněn podat nejpozději dne 31. 12. 2021.

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dne 12. 01. 2021.
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