V Praze, dne 29. 9. 2008
Č. j. 155/13911/08-ORO-V
Pokyn děkana k seznámení pracovníků kateder se změnami Studijního a zkušebního
řádu pro studenty ČVUT a upozornění na znění článku 20 Předpisu pro provádění
studijních programů na ČVUT FEL
Dne 2. září 2008 byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
(č. j. 17 456/2008-30) změny Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.
Jedná se o poměrně zásadní změny, které se týkají všech učitelů, studentů a dalších
pracovníků, kteří zajišťují výuku.
Žádám vedoucí kateder, aby vhodným, kontrolovatelným způsobem (např. proti podpisu
spojeným s předáním vytištěné klasifikační tabulky) seznámil pedagogické a odpovědné
pracovníky kateder s novými prvky Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT
v Praze.
Změn ve Studijním a zkušebním řádu pro studenty ČVUT je několik. Tento pokyn se týká
především změny klasifikační stupnice podle klasifikačních stupňů ECTS. V článku 15
zmíněného řádu jsou uvedeny dvě tabulky.
První tabulka obsahuje vlastní stupně označené písmeny A… F, jejich slovním označením
česky a anglicky a jejich relaci k původní číselné stupnici 1…4.
Klasifikační
stupeň ECTS
Bodové
hodnocení
Číselná
klasifikace

A

B

C

D

E

F

100-90

89-80

79-70

69-60

59-50

< 50

1,0

1,5

2

2,5

3

4

Česky

výborně

velmi dobře

dobře

uspokojivě

dostatečně

nedostatečně

Anglicky

excellent

very good

good

satisfactory

sufficient

failed

Druhá tabulka je pro potřeby návaznosti na původní stupnici, tato převodní tabulka obsahuje
„opačnou“ informaci směrem od původní číselné stupnici 1…4 ke stupnici A…F.

Původní
stupnice

Klasifikace
podle
původní
stupnice
Slovně
Body

ECTS
stupnice

Číselná
klasifikace
Klasifikační
stupeň

1

-

2

-

3

4

výborně

velmi dobře

Dobře

nevyhověl

100-86 (A)

85-70 (B,C)

69-50(D,E)

49-0 (F)

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
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Do indexu se bude zapisovat hodnoceni těmito výrazy a podpisem, hodnocení F se do indexu
nezapisuje:
A (výborně)
B (velmi dobře)
C (dobře)
D (uspokojivě)
E (dostatečně)
Tato úprava klasifikační stupnice se týká i klasifikace u státních závěrečných zkoušek, a
odpovídajícím způsobem se promítá i do hodnocení celkového výsledku studia.
Naopak úprava klasifikační stupnice se netýká doktorského studia, kde nadále platí, že
hodnocení zkoušek předmětových a jazykových probíhá i nadále podle klasifikační stupnice
„výborně – prospěl – neprospěl“. Do informačního systému se zapisuje ”1”, ”2” a ”4”. (Čl.
31. odst. 10 SZŘ).
Na základě sdělení ČVUT VIC lze předpokládat níže uvedené technicko-organizační
zabezpečení. Přesné pokyny vyjdou během semestru.
Známky podle nové klasifikační stupnice se budou udělovat od nového akademického
roku 2008/2009,
KOS se s výpočtem průměrů i vážených vypořádá pomocí převodních tabulek,
KOS různé stupnice v různých ročnících nijak zvlášť řešit nebude. Na dodatcích k
diplomu bude napsáno, že od akademického roku 2008/2009 se používá nová klasifikační
stupnice a bude tam nová i stará klasifikační tabulka uvedena.
Další důležitou změnou ve Studijním a zkušebním řádu pro studenty ČVUT je zavedení
možnosti přerušit studium studentovi z podnětu děkana v jakékoliv studijním programu
je-li toho potřeba k odvrácení újmy hrozící studentovi, jestliže její původ nesouvisí
s dosavadním plněním studijních povinností
kterému vznikla povinnost uhradit poplatek spojený se studiem a který tento poplatek
nezaplatil
kterému děkan určil náhradní termín konání státní závěrečné zkoušky, student se
nedostavil v určeném termínu ke státní závěrečné zkoušce a omluva byla děkanem
uznána.
který se nedostavil ke státní zkoušce (a neomluvil se či omluva nebyla uznána) či u státní
zkoušky neuspěl u zkoušky z teoretických základů a odborné problematiky studovaného
programu.
Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze je vyvěšen
na známých stránkách (Studijní a zkušební řád ČVUT
).
Na závěr pak ještě upozornění na Čl. 20. Předpisu pro provádění studijních programů na
ČVUT FEL, který se týká doktorandů v prvních fázích studia:
V prvním roce studia musí doktorand dosáhnout alespoň 8 kreditů (Čl. 20., odst. 5).
Studium odborných předmětů, zpracování studie a rozprava nad ní jsou v ISP rozvrženy
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max. na 4 semestry v prezenční formě studia a na 6 semestrů v kombinované formě
studia. Po této době, nejpozději do 30. 9. nebo do 31. 3. (podle toho, zda zahajoval
studium v zimním nebo v letním semestru), musí mít student uzavřeny všechny povinné
odborné předměty úspěšně vykonanými zkouškami, dosažen celkový počet 30 kreditů,
z toho minimálně 6 kreditů za publikační činnost, zpracovanou odbornou studii a úspěšně
absolvovanou rozpravu nad ní (tedy nestačí jen odevzdání studie, k rozpravě se studenti
hlásí s předstihem). Nesplnění těchto podmínek se považuje za neplnění studijních
povinností a je důvodem pro ukončení studia. (Čl. 20., odst. 4).

doc. Ing. Boris Šimák, CSc. v. r.
děkan
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