
Řád pro státní rigorózní zkoušky 

Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové  

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Řád pro státní rigorózní zkoušky Pedagogické fakulty (dále jen "fakulta", ve zkratce "PdF") 

Univerzity Hradec Králové (dále jen "UHK") je podle § 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 

111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách) (dále je "zákon") dalším vnitřním předpisem PdF.  

2. Dle § 46, odst. 5 zákona, můţe absolvent magisterského studijního programu (dále jen 

"absolvent"), který získal akademický titul "magistr", vykonat v téţe oblasti studia státní 

rigorózní zkoušku (dále jen "zkouška"), jejíţ součástí je obhajoba rigorózní práce. Po 

vykonání zkoušky mu bude udělen v oblasti humanitních, pedagogických a společenských 

věd akademický titul "doktor filozofie" (ve zkratce "PhDr." uváděné před jménem).  

3. PdF má právo udělovat akademický titul PhDr. podle § 98 odst. 2 a § 78 odst. 3 zákona.  

4. Průběh rigorózního řízení na jednotlivých pracovištích řídí minimálně pětičlenná rigorózní 

komise, kterou na základě návrhu vedoucího příslušného pracoviště PdF a schválení 

Vědeckou radou PdF jmenuje děkan fakulty.  

5. Uchazeč o rigorózní řízení se k tomuto řízení přihlašuje písemně na děkanátě PdF a spolu s 

přihláškou sloţí zálohu na zaplacení nákladů spojených s rigorózním řízením. Výše poplatku 

je stanovena rozhodnutím děkana PdF. Uchazeč musí přihlášku doloţit: odborným a 

pracovním ţivotopisem, ověřenými opisy vysokoškolského diplomu o absolvování 

magisterského studijního programu v téţe oblasti studia, vysvědčením o vykonané státní 

závěrečné zkoušce a jejích součástech, případně dalšími dokumenty podle poţadavků 

garantujícího pracoviště. Pokud uchazeč nepředloţí rigorózní práci přímo, uvede v přihlášce 

návrh pracovního názvu (tématiku) rigorózní práce nebo alespoň sdělí tematický okruh svého 

badatelského zájmu.  

6. O zahájení rigorózního řízení rozhoduje děkan fakulty. Na rozhodování o přijetí se nevztahují 

obecné předpisy o správním řízení. Rozhodnutí děkana je  

o vyhotoveno písemně. Obsahuje téma rigorózní práce stanovené na návrh předsedy 

rigorózní komise a určení konzultanta,  

o je doručeno uchazeči do vlastních rukou do třiceti dnů po projednání v rigorózní 

komisi. 

7. Uchazeč můţe poţádat o přezkoumání rozhodnutí. Ţádost podává děkanovi fakulty do třiceti 

dnů po doručení rozhodnutí. Děkan fakulty buď ţádosti vyhoví a své rozhodnutí změní, nebo 

ţádost předá rektorovi UHK k rozhodnutí.  

8. Uchazeč, kterému je zahájeno rigorózní řízení, není studentem PdF ve smyslu zákona.  

9. Uchazeč má právo:  



o předloţit společně s přihláškou svou rigorózní práci nebo navrhnout její téma,  

o být seznámen s poţadavky kladenými na rigorózní práci,  

o být seznámen s formou a rámcovým obsahem zkoušky,  

o konat zkoušku za podmínek stanovených tímto řádem,  

o vyuţívat konzultací, knihoven, studoven příslušných kateder a dalších zařízení a 

vybavení PdF v předem dohodnutém rozsahu v souladu s platnými předpisy a řády 

UHK a PdF. 

10. Fakulta má povinnost absolventovi:  

o stanovit téma rigorózní práce, pokud si je absolvent nenavrhl sám,  

o sdělit poţadavky kladené na rigorózní práci,  

o přijmout rigorózní práci, pokud ji uchazeč předloţí společně s přihláškou,  

o sdělit rámcový obsah a formu zkoušky,  

o určit konzultanta,  

o stanovit podmínky konání zkoušky,  

o stanovit pravidla pro vyuţívání svých zařízení, pokud k němu dala souhlas. 

Čl. 2 

Přihláška ke zkoušce 

1. Uchazeč se přihlašuje ke zkoušce písemně a současně předkládá svoji rigorózní práci. Jako 

rigorózní práce můţe být přijata jen práce, která prokazuje schopnost autora řešit vědeckými 

metodami vybraný problém daného oboru. Konkrétní poţadavky na práci stanoví rigorózní 

komise.  

2. Děkan fakulty určuje dva oponenty rigorózní práce, kteří vypracují posudky tak, aby je 

absolvent měl k dispozici nejméně 15 dnů před konáním zkoušky.  

3. Pokud oba oponenti nedoporučí rigorózní práci k obhajobě, je absolventovi vrácena k 

přepracování nebo je mu doporučena změna tématu rigorózní práce. V takovém případě 

absolvent zkoušku ve zvoleném termínu nekoná.  

4. Termín státní rigorózní zkoušky musí být stanoven do jednoho roku od podání přihlášky ke 

zkoušce.  

5. Pokud uchazeč o konání rigorózní zkoušky ţádá v souladu se zákonem o uznání kterékoli z 

částí státní rigorózní zkoušky, uvede tuto skutečnost uţ do přihlášky ke zkoušce. Po 

vyjádření předsedy oborové rady se k této ţádosti s konečnou platností vyjadřuje děkan. V 

případě uznání části rigorózní zkoušky děkanem vyhotoví o této skutečnosti předseda 

oborové rady výslovný zápis do protokolu o rigorózní zkoušce. Hodnocení takové části 

rigorózní zkoušky je vyjádřeno slovem „uznáno“. Pokud je uznanou částí rigorózní zkoušky 

obhajoba rigorózní práce, do systému eVŠKP bude uloţena práce, jeţ byla uznána 

(doktorská, popř. diplomová). Stejnému procesu podléhá i uznání některé části či fáze 

přípravy doktorské práce pro potřeby rigorózního řízení.  

Čl. 3 

Konání zkoušky 



1. Zkouška se koná před rigorózní komisí. Během zkoušky musí být přítomna nadpoloviční 

většina členů komise.  

2. Rigorózní komisi svolává děkan fakulty na návrh předsedy rigorózní komise.  

3. Průběh zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné.  

4. Zkouška se můţe skládat z více částí. Povinnými částmi jsou:  

o oborová zkouška, jejíţ konkrétní náplň určí rigorózní komise,  

o obhajoba rigorózní práce formou rozpravy,  

o zkouška z filozofie (rozsah a zaměření určí rigorózní komise). 

5. Všechny části rigorózní zkoušky se konají v týţ den. O průběhu zkoušky se vyhotoví zápis.  

6. Výsledek zkoušky nebo její části je hodnocen stupni "prospěl" nebo "neprospěl". Celkový 

výsledek zkoušky je "prospěl", je-li absolvent klasifikován stupněm "prospěl" u všech částí 

zkoušky.  

7. Pokud absolvent u rigorózní zkoušky nebo některé její části nevyhověl, má právo jedenkrát 

zkoušku opakovat, nejdříve však po šesti měsících.  

8. K rigoróznímu řízení se můţe uchazeč přihlásit opakovaně způsobem stanoveným v čl. 1 

odst. 5 tohoto řádu.  

9. Dokladem o vykonané státní rigorózní zkoušce je vysokoškolský diplom a vysvědčení o 

zkoušce a obhajobě rigorózní práce. Tyto doklady jsou absolventovi vydány zpravidla při 

akademickém obřadu. 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento řád je k dispozici na Děkanátu PdF, na Studijním oddělení PdF a na www stránce PdF v 

síti Internet.  

2. Návrh tohoto řádu byl v souladu s § 27 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým 

senátem PdF dne 2. prosince 2009.  

3. Tento řád byl v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem UHK 

dne 9. prosince 2009.  

4. Tento řád v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona nabývá platnosti a účinnosti dnem 

schválení Akademickým senátem UHK. Tímtéţ dnem pozbývá platnosti Řád pro státní 

rigorózní zkoušky ze dne 18. prosince 2002. 

 

Doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., 

děkan PdF 

 


