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Příkaz děkana č. 10/2011
k zajištění korektnosti ověřování studijních výsledků na FIT
Preambule
Na FIT se objevily případy podvádění studentů při ověřování studijních výsledků, zvláště během
písemných zkoušek, na které se přišlo v některých případech teprve následně, např. v rámci ankety.
Poctiví studenti pak právem poukazují na to, že FIT nemá takové nešvary umožňovat a požadují
systémové řešení. FIT jako fakulta, která si svou image teprve buduje a má ambici stát se prestižní
fakultou, si nemůže dovolit takového jevy tolerovat, a to ani ze strany studentů, kteří se takového
jednání dopouštějí, ani ze strany akademických pracovníků, kteří takové jednání např. svou laxností
umožňují. Zkoušející musejí zajišťovat řádný průběh ověřování studijních výsledků, jako je např.
rovný spravedlivý přístup ke studentům při zkoušení. Pro podpoření tohoto cíle vydávám následující
příkaz, který doplňuje SZŘ a Příkaz děkana FIT č. 4/2010.
1. Ověřování studijních výsledků je vymezeno v čl. 11 SZŘ ČVUT, zkouška v čl. 13, odst. 1. Dle
čl. 11 odst. 1 je student "povinen při ověřování studijních výsledků předložit na žádost
vyučujícího průkaz studenta".
2. Dle SZŘ čl. 13, odst. 3, "Termíny a místo zkoušek, jakožto i způsob přihlašování ke zkoušce
a forma zkoušek musí být zveřejněny učiteli katedry s dostatečným předstihem a přiměřeným
způsobem". Dle Příkazu děkana 4/2010 čl. 1 odst. 1f je garant předmětu povinen před
zkouškou zveřejnit na serveru edux.fit.cvut.cz "formu a podmínky složení zkoušky". Takto
zveřejněné podmínky zkoušky musejí obsahovat určení délky písemné části zkoušky, pravidla
bodového hodnocení a zda a jaké materiály nebo pomůcky a v jakém rozsahu je možno při
zkoušce používat.
3.

Zkoušející je povinen zkontrolovat identitu studentů ve zkouškové místnosti a srovnat se
seznamem studentů přihlášených na zkoušku.

4. U písemných forem zkoušek nejsou studentům povoleny vlastní donesené počítače, tablety,
mobilní telefony či jakákoli jiná elektronická zařízení technicky poskytující data nebo
umožňující komunikaci. Výjimku garantovi předmětu schvaluje vedoucí katedry.
5. Zkoušející je povinen zajistit dostatečný dozor během celé zkoušky, zajistit její korektní
průběh a přijímat přiměřená opatření vedoucí k eliminaci podvodům.
6. Při zjištění podvodu nebo pokusu o podvod při zkoušce je vyučující povinen studentovi, který
podváděl, a také zároveň studentovi, který podvod umožnil, zkoušku ukončit a klasifikovat její
výsledek stupněm F. V případě zjištění podvodu pak zkoušející má předat podnět disciplinární
komisi.
7. Podobné podmínky zajišťující korektnost ověřování studijních výsledků musí vyučující zajistit
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i u ostatních forem, jako je udělování zápočtů.
8. S vyučujícím, který opakovaně nezajistí při ověřování studijních výsledků dostatečné
podmínky pro zabránění podvodného jednání studentů a podvody tím umožní, bude
postupovat vedení fakulty podle Zákoníku práce ve smyslu neplnění pracovních povinností.

V Praze, 20.12.2011

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
děkan FIT

