Řád pro státní rigorózní zkoušky
Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento Řád pro státní rigorózní zkoušky (dále jen řád) upravuje pravidla pro konání státní
rigorózní zkoušky dle § 46 a § 98 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších novelizací (dále jen
zákon), dle čl. 28 Statutu Univerzity Hradec Králové a čl. 30 Studijního a zkušebního řádu
Univerzity Hradec Králové.

Čl. 2.
Konání státních rigorózních zkoušek na Filozofické fakultě Univerzitě Hradec Králové
1. Státní rigorózní zkoušku, po jejímž úspěšném vykonání se na Filozofické fakultě Univerzitě Hradec
Králové (dále jen FF UHK) uděluje akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné
před jménem) podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), lze na FF UHK konat ve studijních oborech, které jsou na FF
UHK uskutečňovány v magisterských studijních programech, pokud v rámci jejichž akreditace bylo
rozhodnuto podle § 78 odst. 3 zákona o oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a přiznávat tento
akademický titul.
2. Seznam studijních programů a oborů, u kterých je FF UHK oprávněna konat rigorózní zkoušku a
udělovat titul akademický PhDr. je vyvěšena na webové stránce FF UHK.
3. Rigorózní řízení v každém oboru na jednotlivých pracovištích FF UHK je řízeno Zkušební komisí
pro státní rigorózní zkoušky (dále jen rigorózní komise), jejíž členy a předsedu na základě návrhu
příslušného pracoviště a po schválení Vědeckou radou FF UHK jmenuje děkan FF UHK. Počet
členů rigorózní komise musí být lichý.

Čl. 3
Zahájení rigorózního řízení
1. Uchazeč o rigorózní řízení se k tomuto řízení přihlašuje písemně na referátu vědy a
zahraničních styků FF UHK a společně s přihláškou předloží doklad o zaplacení poplatku za
úkony spojené s přijetím přihlášky a s konáním této zkoušky. Výše poplatku je stanovena
příslušným výnosem děkana FF UHK.
Povinnými přílohami přihlášky jsou tyto dokumenty:
- strukturovaný odborný a pracovní životopis,

-

-

-

ověřené opisy dokladů o absolvování magisterského studijního programu v téže oblasti
studia (tzn. vysokoškolský diplom a vysvědčení o vykonané státní závěrečné zkoušce a
jejích součástech, příp. dodatek k diplomu),
kopie diplomové práce, která vedla k udělení magisterského titulu,
čestné prohlášení, že uchazeč nezahájil na jiné vysoké škole rigorózní řízení ve stejném oboru
a že předložená rigorózní práce nebyla použita jako podklad v jiném rigorózním řízení či
nevedla k udělení jiného akademického titulu,
rigorózní práce ve třech vyhotoveních v papírové podobě, z nichž nejméně jedno bude
v pevné vazbě, a rigorózní práce v elektronické podobě,
případně další dokumenty podle požadavků rigorózní komise.

2. Nejsou-li splněny požadavky uvedené v ustanovení čl. 3 odst. 1, vyzve referát vědy a zahraničních
styků FF UHK uchazeče k doplnění přihlášky a uchazeč je povinen požadované dokumenty dodat
ve lhůtě, která nesmí být delší než 30 dní od odeslání výzvy. V případě nedodržení této lhůty je
řízení ukončeno a uchazeči je vrácena uhrazená částka ve výši náhrady nákladů snížená o 500 Kč.
3. Nelze-li na FF UHK konat státní rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal
akademický titul „magistr“, vrátí referát vědy a zahraničních styků uchazeči přihlášku ke státní
rigorózní zkoušce s příslušným vysvětlením.
4. K rigoróznímu řízení se může uchazeč přihlásit opakovaně způsobem stanoveným v čl. 3
odst. 1. tohoto řádu.

Čl. 4
Účastník rigorózního řízení
1. Podáním přihlášky se uchazeč stává účastníkem rigorózního řízení. Účastník rigorózního řízení
není studentem FF UHK ve smyslu zákona.
2. Účastník rigorózního řízení musí být ze strany FF UHK seznámen s požadavky kladenými na
rigorózní práci a také s formou, rámcovým obsahem a podmínkami státní rigorózní
zkoušky. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách FF UHK.

Čl. 5
Rigorózní práce
1. Rozsah rigorózní práce je nejméně 100 normostran odborného textu (přílohy se nezapočítávají).
Formální úprava práce je dána zvláštním výnosem děkana. Součástí práce je čestné prohlášení
uchazeče, že rigorózní práci vypracoval sám a uvedl v seznamu veškerou použitou literaturu.
2. Rigorózní práce je odevzdávána v souladu s výnosem rektora UHK č. 4/2011.
3. Rigorózní práce může vycházet z diplomové práce, musí však být podstatným způsobem
přepracována nebo doplněna, což posoudí příslušná rigorózní komise. Jako rigorózní práci nelze
předložit ani odevzdanou či obhájenou disertační práci či jakoukoli jinou práci, která vedla
k udělení akademického titulu.

Čl. 6
Státní rigorózní zkouška
1. Termín státní rigorózní zkoušky musí být rigorózní komisí stanoven do 6 měsíců od podání
přihlášky ke zkoušce.
2. Předseda rigorózní komise po projednání v rigorózní komisi navrhuje dva oponenty rigorózní
práce, kteří vypracují posudky tak, aby je účastník rigorózního řízení měl k dispozici
nejméně 14 dnů před konáním zkoušky. Vždy minimálně jeden z oponentů nesmí být
pracovníkem FF UHK, na němž se rigorózní řízení koná.
3. V případě, že ani jeden z oponentů nedoporučí rigorózní práci k obhajobě, obhajoba ani
další části státní rigorózní zkoušky se v daném termínu nekonají. Hodnocení obhajoby rigorózní
práce je klasifikováno jako „nevyhověl“. Rigorózní komise zároveň stanoví, zda je nutné rigorózní
práci přepracovat nebo doplnit. Opakování obhajoby rigorózní práce je možné nejdříve za šest
měsíců ode dne rozhodnutí rigorózní komise.
4. Státní rigorózní zkouška se koná před rigorózní komisí. Během této zkoušky musí být
přítomna nadpoloviční většina členů rigorózní komise.
5. Rigorózní komisi svolává předseda rigorózní komise.
6. Průběh státní rigorózní zkoušky a vyhlášení jejího výsledku jsou veřejné. O průběhu
rigorózní zkoušky se vyhotoví zápis.
7. Státní rigorózní zkouška se skládá z více částí. Všechny části státní rigorózní zkoušky se
konají v týž den. Státní rigorózní zkouška se skládá z těchto povinných částí:

oborová zkouška, jejíž konkrétní náplň určí rigorózní komise, rozsah a obsah této zkoušky
je zveřejněn na webu FF UHK,

obhajoba rigorózní práce formou rozpravy,

zkouška z filozofie (rozsah a zaměření určí rigorózní komise), rozsah a obsah této zkoušky
je zveřejněn na webu FF UHK.
8. Výsledek každé části státní rigorózní zkoušky je hodnocen stupni "vyhověl" nebo "nevyhověl".
Celkový výsledek rigorózní zkoušky je "vyhověl", je‐li účastník rigorózního řízení klasifikován
stupněm "vyhověl" u všech částí rigorózní zkoušky.
9. Pokud se účastník rigorózního řízení ke státní rigorózní zkoušce bez omluvy nedostaví, je
klasifikován stupněm „nevyhověl“. Řádně doložena omluva musí být sdělena referátu vědy a
zahraničních styků FF UHK nejpozději do 5 dnů po termínu konání státní rigorózní zkoušky.
10. Pokud účastník rigorózního řízení u státní rigorózní zkoušky nebo některé její části
nevyhověl, má právo jedenkrát zkoušku opakovat, nejdříve však po třech měsících, v případě
obhajoby po šesti měsících. Úspěšně vykonané části státní rigorózní zkoušky se neopakují.
11. Dokladem o vykonané státní rigorózní zkoušce je diplom a vysvědčení o státní rigorózní
zkoušce a obhajobě rigorózní práce. Tyto doklady jsou úspěšnému účastníkovi rigorózního
řízení předány zpravidla při slavnostní promoci magistrů.

Čl. 7
Náhrada nákladů
1. Výše poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této
zkoušky je stanovena výnosem děkana FF UHK. Poplatek za rigorózní řízení je nevratný,
s výjimkou výše uvedených případů (viz čl. 3). Poplatek nelze uchazeči snížit ani prominout.
2. V případě zájmu FF UHK uchazeči poskytne konzultace a umožní používání zařízení a informačních
technologií před podáním přihlášky ke státní rigorózní zkoušce za úhradu stanovenou výnosem
děkana FF UHK.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. Tento řád je zveřejněn na Úřední desce FF UHK.
2. Tento řád byl v souladu s § 27 odst. 1. písm. b) zákona schválen Akademickým senátem
Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové dne 12. října 2011.
3. Tento řád v souladu s § 9 odst. 1. písm. b) zákona byl schválen Akademickým senátem Univerzity
Hradec Králové dnem 2. listopadu 2011.
4. Tento řád v souladu s § 9 odst. 1. písm. b) zákona nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení
Akademickým senátem Univerzity Hradec Králové. Tímtéž dnem pozbývá platnosti Řád
rigorózního řízení Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ze dne 7. listopadu 2008.
5. Účastníci, kteří zahájili rigorózní řízení před tím, než vstoupil v účinnost tento Řád pro státní
rigorózní zkoušky, pokračují v rigorózním řízení dle původních pravidel stanovených Řádem
rigorózního řízení Filozofické fakulty UHK ze dne 7. listopadu 2008.

Mgr. Petr Grulich, Ph.D., v.r.
děkan FF UHK

