ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ
Fakulty filozofické
Univerzity Pardubice

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Řád rigorózního řízení upravuje v souladu s § 46 odst. 5, § 99 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), zásady rigorózního řízení na Fakultě filozofické (dále jen
fakulta), postup při podávání a přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí
studia, požadavky na rigorózní práci, konání rigorózních zkoušek a náhradu nákladů spojených
s těmito zkouškami a přípravou na ně.
Čl. 2
Zaměření státní rigorózní zkoušky
Státní rigorózní zkouška, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce, ověřuje, zda si uchazeč
prohloubil teoretické znalosti získané vysokoškolským studiem a získal schopnost samostatně
vědecky pracovat a využívat poznatky v praxi. Současně musí prokázat, že si osvojil základy
metodologie badatelské práce.
Čl. 3
Obory státní rigorózní zkoušky
(1) Státní rigorózní zkoušku, po jejímž vykonání se uděluje akademický titul “doktor filozofie” (ve
zkratce “PhDr.” uváděné před jménem) lze konat pouze v magisterských studijních programech,
v rámci jejichž akreditace bylo rozhodnuto o oprávnění tento titul udělovat.
(2) Státní rigorózní zkouška se skládá z ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce ve formě
rozpravy.
(3) Ústní zkouška se skládá ze 3 samostatně hodnocených částí, kterými jsou:
a) dějiny filozofie;
b) širší vědní základ oboru;
c) oborová specializace.
(4) Konkrétní požadavky na jednotlivé předměty ústní zkoušky zveřejní fakulta na úřední desce
Univerzity Pardubice instalované na fakultě nejpozději 6 měsíců před termínem konání státní
rigorózní zkoušky.

ČÁST DRUHÁ
Průběh rigorózního řízení
Čl. 4
Podání přihlášky
(1) Přihlášku ke státní rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který:

a) absolvoval magisterský studijní program dle čl. 3 odst. 1 tohoto řádu a získal akademický titul
“magistr” podle § 46 odst. 4, písm. g);
b) získal akademický titul “magistr” v programu srovnatelném s programem dle čl. 3 odst. 1 tohoto
řádu podle § 21 odst. 2 a § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, pokud nezískal
titul “doktor” podle § 22 téhož zákona a pokud nejde o případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona.
(2) Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři, uvedeném v příloze č. 1, a musí
obsahovat určení zvoleného oboru státní rigorózní zkoušky.
(3) K přihlášce je třeba přiložit:
a) ověřenou kopii magisterského diplomu; resp. osvědčení o přiznání akademického titulu
“magistr”;
b) ověřenou kopii vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dokladů podle § 25 nebo podle
§ 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školácḧ
c) u absolventa zahraniční vysoké školy ověřenou kopii osvědčení o uznání vysokoškolského
vzdělání v České republice vydaného podle § 89 a 90 zákona;
d) strukturovaný životopis;
e) rigorózní práci odpovídající požadavkům uvedeným v ustanovení čl. 5;
f) kopii dokladu o náhradě nákladů podle čl. 9.
(4) Rigorózní řízení je zahájeno dnem doručení uchazečem podepsané přihlášky, včetně všech
příloh, na studijní oddělení fakulty. Výši a formu placení náhrady nákladů podle čl. 9 stanoví děkan.
(5) Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy
a uchazeč vady na výzvu studijního oddělení ve stanovené přiměřené lhůtě neodstraní, děkan
rigorózní řízení zastaví.
(6) Nelze-li na fakultě konat státní rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul
“magistr”, fakulta uchazeči přihlášku vrátí s příslušným vysvětlením.

Čl. 5
Rigorózní práce
(1) Rigorózní prací uchazeč prokazuje schopnost samostatně odborně pracovat v daném oboru
a předložit vlastní řešení zkoumaného problému.
(2) Rozsah rigorózní práce musí obsahovat minimálně 180 000 znaků (100 normalizovaných stran
formátu A4) odborného textu. Do rozsahu rigorózní práce se nezapočítává text úvodních stran
(titulní list, patitul, prohlášení autora, obsah), autoreferát, seznam použitých pramenů, poznámkový
aparát, ilustrující přílohy apod.
(3) Písemná podoba a struktura rigorózní práce se řídí pravidly stanovenými směrnicí 9/2005
Univerzity Pardubice pro ostatní typy závěrečných prací, pokud se nejedná o práce uvedené v odst.
4 tohoto článku.
(4) Jako rigorózní práci lze předložit:
a) uveřejněnou monografii, pokud odpovídá podmínkám stanoveným v odstavcích l a 2;
b) obhájenou habilitační práci;
c) obhájenou práci pro získání titulu DrSc.

Čl. 6
Zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku
Zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku (dále jen komise) je nejméně pětičlenná. Předsedu
a členy komise jmenuje děkan. Na složení komise se vztahuje § 53 zákona. Práci komise řídí její
předseda nebo v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise.
Čl. 7
Oponenti
(1) Předseda komise určí dva oponenty rigorózní práce, kteří písemně posoudí její formální
a obsahovou úroveň. Alespoň jeden z oponentů musí být profesor nebo docent příslušného nebo
příbuzného oboru.
(2) Každý oponent na závěr svého posudku uvede, zda rigorózní práce odpovídá nebo neodpovídá
stanoveným požadavkům. Pokud se oponenti ve svých závěrech neshodnou, určí předseda
komise třetího oponenta, jehož stanovisko bude rozhodující.
(3) Pokud oba oponenti v posudku uvedou, že rigorózní práce neodpovídá stanoveným
požadavkům, děkan rigorózní řízení zastaví a dále postupuje v souladu s čl. 10.
Čl. 8
Příprava, průběh a způsob hodnocení státní rigorózní zkoušky
(1) Termín konání státní rigorózní zkoušky stanoví děkan. Studijní oddělení oznámí uchazeči
termín doporučeným dopisem nejpozději šest týdnů před jejím konáním a současně mu zašle kopie
oponentských posudků.
(2) Státní rigorózní zkoušky jsou veřejné a konají se zpravidla dvakrát za rok, v podzimním
zkušebním termínu (září - listopad) a v jarním zkušebním termínu (březen - květen). Přihlášku pro
podzimní zkušební termín je nutno podat do 28. února a pro jarní zkušební termín do 30. září.
(3) Státní rigorózní zkouška se koná za přítomnosti předsedy komise a nejméně dvou jejích členů.
Přítomen musí být alespoň jeden oponent, který může být současně členem komise.
(4) Obhajoba rigorózní práce a jednotlivé části ústní zkoušky jsou hodnoceny známkou “prospěl”
nebo “neprospěl”. Stejným způsobem je hodnocena státní rigorózní zkouška jako celek. Pokud
byla některá z částí státní rigorózní zkoušky hodnocena známkou “neprospěl”, je celkové
hodnocení “neprospěl”. O hodnocení rozhoduje komise na neveřejném zasedání v den konání
státní rigorózní zkoušky nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů komise. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. Uchazeč u státní rigorózní zkoušky prospěl, pokud
byl ve všech jejích částech hodnocen stupněm “prospěl”.
(5) Rozhodnutí komise vyhlásí předseda v den konání státní rigorózní zkoušky. Průběh státní
rigorózní zkoušky a vyhlášení výsledků je veřejné.
(6) Pokud se uchazeč nedostaví ke státní rigorózní zkoušce a svoji neúčast nejpozději do pěti
pracovních dní s uvedením závažného důvodu děkanovi neomluví nebo je jeho omluva posouzena
jako nedůvodná, je ze všech částí hodnocen známkou “neprospěl”. Pokud děkan uzná omluvu jako
oprávněnou, určí mu náhradní termín konání státní rigorózní zkoušky.
(7) Pokud uchazeč neprospěl u státní rigorózní zkoušky, má právo opakovat zkoušku pouze
jednou. Neprospěl-li pouze v jedné části, má právo opakovat pouze tuto část.
(8) Opakování státní rigorózní zkoušky nebo její části lze uskutečnit nejdříve v následujícím
zkušebním termínu. K opakování státní rigorózní zkoušky nebo její části se musí uchazeč písemně
přihlásit.
Čl. 9
Náhrada nákladů

(1) Náklady spojené s používáním zařízení a informačních technologií, s poskytováním konzultací
akademickými pracovníky, se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní
zkoušku hradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto nákladů stanoví děkan.
(2) Náklady spojené s promocí hradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto
nákladů stanoví děkan.

ČÁST TŘETÍ
Ukončení rigorózního řízení a vydání diplomu
Čl. 10
Ukončení rigorózního řízení
(1) Rigorózní řízení se ukončuje:
a) úspěšným vykonáním státní rigorózní zkoušky;
b) zastavením rigorózního řízení rozhodnutím děkana podle čl. 4 odst. 5, čl. 7 odst. 3 nebo vyjdeli najevo nepravdivost některého z údajů uvedených v přihlášce nebo v její přílohách; uhrazená
náhrada nákladů se přitom nevrací;
c) písemným prohlášením uchazeče o ukončení rigorózního řízení; uhrazená náhrada nákladů se
přitom nevrací;
d) pokud je opakovaná státní rigorózní zkouška hodnocena známkou “neprospěl”; uhrazená
náhrada nákladů se přitom nevrací.
ČI. 11
Absolvování rigorózního řízení
(1) Na základě úspěšného vykonání státní rigorózní zkoušky předloží děkan rektorovi návrh na
vydání vysokoškolského diplomu s akademickým titulem “doktor filozofie”.
(2) Vysokoškolský diplom se uděluje při slavnostním akademickém obřadu fakulty.

ČÁST ČTVRTÁ
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
(1) Návrh tohoto Řádu rigorózního řízení byl schválen podle § 27 odst. l písm. b) zákona
Akademickým senátem fakulty dne 7. 10. 2005.
(2) Tento Řád rigorózního řízení byl schválen podle § 9 odst. l písm. b) zákona Akademickým
senátem Univerzity Pardubice dne 13.12.2005.
(3) Tento Řád rigorózního řízení nabývá platnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem
Univerzity Pardubice.

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
děkan FF UPa

Přílohy
Příloha č. 1 - Formulář přihlášky k rigoróznímu řízení
Příloha č. 1 k Řádu rigorózního řízení Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

Přihláška k rigoróznímu řízení na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice
Obor rigorózního řízení: ..........................................................
Název rigorózní práce: ............................................................
Jméno, příjmení: …………………………………………………...........................
Rodné příjmení: …………………………………………….................................
Akademický titul: .....................................................................
Rodné číslo: ......................... Datum a místo narození: .................................
Trvalé bydliště (včetně PSČ): .....................................................................
Kontaktní adresa (včetně PSČ): .................................................................
Telefon, e-mail: ........................................................................................
Vysokoškolské vzdělání (škola, fakulta, studijní program, obor):
Čestně prohlašuji, že předložená rigorózní práce nebyla použita jako podklad v jiném rigorózním
řízení. Čestně prohlašuji, že jsem na žádné vysoké škole v ČR nezahájil(a) rigorózní řízení ve
srovnatelném oboru.
V.......................................dne .....................................
podpis

Přílohy: (podle čl. 4 odst. 3 Řádu rigorózního řízení):

