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Rozhodnutí děkana FIT ČVUT č. 14/2021 

k odevzdávání závěrečných prací  

v akademickém roce 2020/2021 
 

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 s právními předpisy, opatřeními Vlády 

České republiky, opatřeními dotčených ministerstev a jiných orgánů v souvislosti se 

snížením rizika nákazy, Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT (dále jen „SZŘ“), 

Příkazem rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem, ve znění pozdějších 

předpisů, Směrnicí děkana č. 47/2020 (dále jen „směrnice děkana k ZP“) a Směrnicí 

děkana č. 30/2018. 

3. Toto rozhodnutí je vydáno za účelem řešení dopadů opatření stanovených předpisy 

uvedenými v odst. 2 a stanovuje způsob odevzdání závěrečných prací pro akademický 

rok 2020/2021. 

Článek 2: Předmět rozhodnutí 

1. Není-li student z důvodů spočívajících zejména v opatřeních stanovených předpisy 

uvedenými v čl. 1 odst. 2 nebo z jiných objektivních důvodů schopen tištěnou verzi 

závěrečné práce odevzdat v souladu se směrnicí děkana k ZP, je oprávněn tištěnou verzi 

závěrečné práce odevzdat nejpozději ke dni, ve kterém je přihlášen na termín státní 

závěrečné zkoušky; povinnost odevzdání elektronické verze závěrečné práce tím není 

dotčena. Ve smyslu dalšího postupu dle směrnice děkana k ZP a čl. 16 odst. 4 SZŘ se 

odevzdaná elektronická verze závěrečné práce považuje za verzi tištěnou.  

2. V případě, že tištěná verze závěrečné práce není odevzdána v souladu se směrnicí 

děkana k ZP, příp. s odst. 1 tohoto článku, nebo neodpovídá odevzdané elektronické 

verzi, anebo zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky shledá jiný důvod, že 

závěrečná práce nebyla odevzdána v souladu se směrnicí děkana k ZP nebo tímto 

rozhodnutím, může zkušební komise klasifikovat obhajobu závěrečné práce stupněm F. 

 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 6. 4. 2021. 

 

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. 

děkan Fakulty informačních technologií 
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