Informace pro zájemce o státní o vykonání státní rigorózní zkoušky v oblasti studia
Historické vědy v oboru Historie
Rigorózní řízení na Historickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové je
akreditováno jako součást navazujícího magisterského studia Historické vědy v oboru Historie.
Zájemce o rigorózní řízení musí být proto absolventem magisterského studijního programu v téže
oblasti studia, v níž se o titul PhDr. uchází. K rigoróznímu řízení budou připuštěni též absolventi
magisterských studijních programů Učitelství pro střední školy – dějepis a Učitelství pro 2. stupeň
ZŠ – dějepis. Z tohoto oboru musí být i předložená rigorózní práce.

Podmínky pro vykonání státní rigorózní zkoušky
Podmínky stanoví Řád pro státní rigorózní zkoušky FF UHK v Hradci Králové, s nímž se uchazeči
o rigorózní řízení mohou seznámit na webové stránce FF UHK.
Zásadní součástí přihlášky k rigoróznímu řízení je rigorózní práce, jež je zpracována na základě
výnosu rektora UHK č. 4/2011 a musí respektovat tato pravidla:
- rozsah rigorózní práce je nejméně 100 normostran odborného textu. Přílohy se do počtu
stran nezapočítávají;
- formální úprava je stanovena výnosem děkana č. 8/2010 „Pravidla vypracování
závěrečné práce“ a jeho přílohou;
- rigorózní práce může vycházet z diplomové práce, již uchazeč o rigorózní řízení
podstatným způsobem přepracoval a doplnil, tak, aby byla v souladu s úrovní
požadovanou pro rigorózní práci, což posoudí rigorózní komise oboru;
- součástí práce je čestné prohlášení uchazeče, že rigorózní práci vypracoval samostatně
a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu;
Jako rigorózní práci nelze předložit odevzdanou či obhájenou disertační, či jakoukoli jinou práci,
jež již byla využita k udělení akademického titulu.
Postup při zahájení rigorózního řízení
Uchazeč se písemně přihlásí na Referátu vědy a zahraničních styků – referentka Bc. Zuzana
Řezníčková, budova č. 2, FF UHK, náměstí Svobody 331, Hradec Králové, místnost 23180.
Adresa: Referát vědy a zahraničních styků FF UHK v Hradci Králové, Rokitanského 62, PSČ
500 03 Hradec Králové.

-

Povinné přílohy k přihlášce:
ověřená kopie magisterského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popř.
jejich dodatků;
strukturovaný odborný i pracovní životopis;
kopie diplomové práce, jež byla obhájena k získání magisterského titulu;
kopie dokladu o zaplacení poplatku;
rigorózní práce v trojím vyhotovení, nejméně jedno z nich v pevné vazbě;
elektronická verze rigorózní práce na CD.

Poplatek za vykonání státní rigorózní zkoušky
V akademickém roce 2011/2012 byl podle výnosu děkana FF UHK č. 14/2011 stanoven poplatek ve
výši 5 900,- Kč, jenž je třeba uhradit na bankovní účet FF UHK: 27 33 582/ 0800, VS 13 990, KS
0379. Poplatek nelze prominout ani snížit.

Zájemci mohou též za poplatek 3000,- Kč využívat zařízení a informační technologie FF UHK
potřebné k přípravě na rigorózní zkoušku. Mají-li zájem tato zařízení a technologie využívat,
podají písemnou žádost děkanovi FF, prostřednictvím referátu vědy a zahraničních styků FF UHK
a jeho referentky Bc. Zuzany Řezníčkové. (zuzana.reznickova@uhk.cz);
Tel.:420 493331214.

-

Tento poplatek umožňuje:
přístup do univerzitní počítačové sítě;
přístup do elektronických databází odborných časopisů, jež má UHK předplacené;
přístup do knihovny UHK, včetně „Lesákovy knihovny“ při HÚ FF UHK;
možnost konzultací rigorózní práce.

Obsah a průběh rigorózní zkoušky
Státní rigorózní zkouška je složena z těchto částí:
- obhajoba rigorózní práce formou rozpravy;
- oborová zkouška. (Viz obsah zkoušky z historie vyvěšený na webu). Zájemce o rigorózní
zkoušku bude zkoušen z okruhů časově se vztahujících k tématu práce. Z těchto okruhů
budou zadány dvě otázky;
- zkouška z filozofie (Viz obsah zkoušky z filozofie vyvěšený na webu).
Všechny tři části zkoušky se konají v týž den. Blíže viz Řád pro státní rigorózní zkoušky FF UHK,
schválený od akademického roku 2011/2012 (2. 11. 2011), s jehož zněním se účastník rigorózního
řízení musí podrobně seznámit! (Zveřejněn na Úřední desce FF UHK).
Účastníci, kteří zahájili rigorózní řízení předtím, než nabyl účinnosti tento řád, pokračují
v rigorózním řízení dle původních pravidel stanovených Řádem rigorózního řízení FF UHK ze dne
7. 11. 2008.
Termíny státní rigorózní zkoušky z historie
Přihlášky, včetně všech náležitostí, lze podávat na Referátu vědy Bc. Z. Řezníčkové kdykoli. Přesný
termín se uchazeč dozví nejpozději do šesti měsíců od podání přihlášky. Rigorózní komise pro
zkoušku z historie se schází dvakrát ročně, obvykle v říjnu a v březnu. Přihlášku je třeba podat
nejméně půl roku před zamýšleným termínem obhajoby a zkoušky. Je třeba, aby komise měla
dostatek času k posouzení tématu a určení oponentů práce. Ti pak, aby měli rovněž dostatek času
pro vypracování posudků.
Zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku z historie
Předseda : Prof. PhDr. František Musil, CSc.
Členové :

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSC.
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
Prof. PhDr. Eva Semotanová,DrSC.
Doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D
Doc. PhDr. Marta Kohárová,CSc., tajemnice komise.

V případě potřeby bližší informace pro rigorózní zkoušku z historie podá tajemnice komise doc.
PhDr. Marta Kohárová, CSc. (marta.koharova@uhk.cz), tel.: 420 493 331 254, HÚ FF UHK
v Hradci Králové.

