Směrnice děkana schválena Vědeckou radou FEL dne 13. prosince 2017.

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 během studijní etapy
ohodnocuje kredity podle následujících pravidel.

2. Počty kreditů při 100% podílu doktoranda na aktivitě stanovuje tabulka uvedená
v čl. 2.

3. V případě spoluautorství je počet kreditů úměrný podílu doktoranda na aktivitě.
4. Podíl doktoranda na aktivitě je převrácenou hodnotou redukovaného počtu autorů.
Redukovaný počet autorů nezahrnuje školitele, školitele specialistu a zahraniční
spoluautory.

5. Podíl doktoranda může na základě prohlášení spoluautorů stanovit předseda OR
jinak.

Článek 2
Tabulka ohodnocení kredity
Poř.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tvůrčí aktivita
Publikace v časopise, který je excerpován WoS (M je medián
IF oboru). Odpovídá 1/10 bodů, které publikaci přidělí FEL
dle Kriterií hodnocení VVČ.
Konference (referát a publikace ve sborníku), excerpováno
WoS nebo SCOPUS či klasifikované v žebříčku CORE
Conference Rankings stupni A*, A, B
Konference (jen referát)
Konference ostatní (referát a publikace ve sborníku)
Časopisecká apod. publikace v recenzovaném časopise
Užitný vzor
Patent národní1 / patent evropský nebo US
Řešitel interního grantu
Řešitel nebo spoluřešitel2 externího projektu
Řešitel (spoluřešitel) zahraničního projektu
Citace WoS nebo SCOPUS (nezávisle na počtu autorů),
přímé ani nepřímé autocitace se nepočítají.

Počet kreditů
1,5+10*IF/M

3
0
1
3
1
4/8
1
2
4

1 Započítá

2

se jen jednou, i kdyby byl patent udělen ve více státech.
2 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 27. dubna 2016.
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Článek 3
Organizační zajištění, upřesnění pojmů

1. Student předloží před ukončením studijního bloku prostřednictvím svého
školitele předsedovi OR žádost o přiznání kreditů. V žádosti uvede seznam prací
a míru spoluautorství a přiloží k ní kopie publikací. Pokud předseda OR žádost
akceptuje, zapíše uznání kreditů do výkazu o studiu.
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 předchozích stejnojmenných směrnic z 1. listopadu 2010, 1.
listopadu 2014 nebo 27. dubna 2016 platných v době zahájení jejich studia.

2. Úlohu OR v doktorském studijním programu P2612 Elektrotechnika a

informatika členěném na obory akreditované před platností novely VŠ zákona č.
137/2016 Sb. plní oborová rada programu (ORP) spolu s oborovými radami
oborů (ORO). Jejich činnost a vzájemné kompetence vymezuje SZŘ.

3. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 31. ledna 2018.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
děkan

Tato směrnice nahrazuje stejnojmenný předpis, který byl v platnosti od 27. dubna 2016.

