
Tato směrnice nahrazuje stejnojmenný předpis, který byl v platnosti od 1. října 2003. 

Směrnice děkana pro ohodnocení publikační činnosti kredity 
v doktorském studiu na ČVUT FEL 

  

Článek 1. 

Všeobecné zásady 

 

1. Vědecká, výzkumná a publikační činnost studentů DS se ohodnocuje kredity podle 

následujících pravidel.  

2. Počty kreditů stanovuje tabulka uvedená v článku 2, přičemž se předpokládá plná 

účast studenta na publikaci.  

3. V případě spoluautorství je počet kreditů úměrný účasti studenta na publikaci.  

4. Není-li poměrná spoluúčast doložena prohlášením všech spoluautorů, předpokládá se 

stejný podíl každého z nich.  

5. Je-li školitel uveden v pořadí autorů za doktorandem, nepočítá se pro určení kreditů do 

počtu spoluautorů.  

 

Článek 2. 

Tabulka ohodnocení kredity 

  

Poř. Druh publikace  

 

Počet kreditů při plné účasti 

studenta  

1 Publikace v časopise, který je excerpován ISI 

 

 

10 

2 Zahraniční (mimo Slovensko) konference (referát 

a publikace ve sborníku)  
3 

3 Zahraniční (mimo Slovensko) konference (jen 

referát)  
0 

4 Časopisecká publikace v recenzovaném periodiku 

v zahraničí (mimo Slovensko)  
5 

5 Konference v ČR nebo v SR (referát a publikace 

ve sborníku)  
2 

6 Časopisecká apod. publikace v recenzovaném 

časopise vydávaném v ČR (dle seznamu RVV) 

nebo SR 

3 

7 Průmyslový, užitný vzor  2 

8 Patent 8 

9 Řešitel interního grantu, člen řešitelského 

kolektivu externího grantu uvedený v dokumentaci 

projektu  

1 

10 Řešitel nebo spoluřešitel
1
 externího grantu  2 

11 Řešitel (spoluřešitel) zahraničního grantu 4 

12 Citace ISI 2 

 

                                                 
1
 Spoluřešitel je osoba, která řídí řešení grantu na pracovišti v případě, že nositelem grantu je 

jiné pracoviště. Není jím tedy každý člen řešitelského kolektivu.  
 



Tato směrnice nahrazuje stejnojmenný předpis, který byl v platnosti od 1. října 2003. 

Článek 3. 

Organizační zajištění, upřesnění pojmů  

 

1. Student předloží před ukončením studijního bloku prostřednictvím svého školitele 

předsedovi ORO žádost o přiznání kreditů. V žádosti uvede seznam prací a míru 

spoluautorství a přiloží k ní kopie publikací. Pokud předseda ORO žádost akceptuje, 

zapíše uznání kreditů do výkazu o studiu 

2. Pro účely přiznání kreditů může být jako zahraniční uznána i konference, která se 

koná na území ČR nebo SR, pokud  

a) má alespoň desetiletou tradici  

b) je pořádána mezinárodní nevládní vědeckou organizací  

c) vydává sborník  

d) se koná častěji mimo území ČR a SR.  

 

Článek 4. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

1. Studenti, jejichž doktorské studium začalo před datem účinnosti této směrnice si 

mohou zvolit, zda má být jejich publikační činnost ohodnocena podle této směrnice 

nebo dle předchozí stejnojmenné směrnice z 1. října 2003. 

2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2008 

 

  

V Praze dne 31. října 2008 

 

 

 

        doc. Ing. Boris Šimák, CSc. 

        děkan 


