Rigorózní řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle § 27 odst. 1 písm. b)
a § 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a o změně a doplnění dalších
zákonů v platném znění (dále jen „zákon o vysokých školách“), usnesl na tomto Rigorózním řádu
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jako jejím vnitřním předpisu:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, její předměty,
průběh a hodnocení, jakož i poplatky spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a
s konáním této zkoušky (dále jen „poplatek“) a náhradu nákladů spojených s přípravou na státní
rigorózní zkoušku (dále jen „náhrada nákladů“), po jejímž úspěšném vykonání se uděluje
akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce PhDr. uváděné před jménem).
Čl. 2
Konání státních rigorózních zkoušek na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě
1) Na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě (dále jen „fakulta“) lze konat rigorózní
zkoušku a udělovat akademicky titul uvedený v Čl. 1 za podmínky, že fakulta uskutečňuje
magisterský studijní program, v rámci jehož akreditace bylo rozhodnuto o oprávnění tento
akademicky titul udělovat.
2) Magisterské studijní programy uskutečňované na fakultě, v rámci jejichž akreditace bylo
rozhodnuto o oprávnění udělovat akademický titul uvedený v Čl. 1, jsou zveřejněny na úřední
desce fakulty a na jejích webových stránkách.
3) Ke státní rigorózní zkoušce se může přihlásit uchazeč:
a) který absolvoval magisterský studijní program a získal titul "magistr" podle §46 zákona
o vysokých školách,
b) který získal titul "magistr" podle §21 odst. 2 nebo §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 o vysokých školách,
c) jejichž ukončené vzdělání na zahraniční vysoké škole je srovnatelné s úrovní
magisterského studijního programu uskutečňovaného na fakultě a bylo předepsaným
způsobem nostrifikováno nebo uznáno.
Čl. 3
Podávání přihlášek
1) Přihláška ke státní rigorózní zkoušce musí být podána písemně na předepsaném formuláři
vydaném fakultou. Její součástí jsou následující přílohy:
 úředně ověřená kopie magisterského diplomu nebo osvědčení o přiznání tohoto titulu
vydané na základě zákona č. 172/1990 Sb. nebo
 úředně ověřená kopie magisterského diplomu podle zákona č. 111/1998 Sb. nebo
 úředně ověřená kopie dokladu o provedené nostrifikaci ukončeného vzdělání na
zahraniční vysoké škole v příslušném studijním programu a oboru, vydaný podle
vyhlášky MŠMT ČR č. 476/1990 Sb. nebo

 úředně ověřená kopie osvědčení o uznání ukončeného zahraničního vysokoškolského
vzdělání a kvalifikace v příslušném studijním programu a oboru podle § 89 a 90 zákona
č. 111/1998 Sb., jakož i
 úředně ověřená kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu;
 dva exempláře diplomové nebo disertační práce v pevných deskách, žádá-li uchazeč o její
uznání jako práce rigorózní dle tohoto řádu, jeden stejnopis práce na nepřepisovatelném
nosiči dat (CD, DVD) a originály nebo ověřené kopie posudků předkládané práce;
 platný doklad o zaplacení poplatku.
2) Přihláška podepsaná uchazečem se doručuje studijnímu oddělení fakulty. Přihlášku lze podat
prostřednictvím podatelny fakulty, nebo zaslat poštou.
3) Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy,
vrátí fakulta bez zbytečného odkladu uchazeči přihlášku s výzvou k odstranění nedostatků a
stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.
4) Nejsou-li nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, má se podle Čl. 3 odst. 4 Rigorózního
řádu Univerzity Karlovy v Praze za to, že přihláška nebyla podána.
5) Nelze-li na fakultě konat rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul
"magistr", fakulta uchazeči přihlášku vrátí s příslušným vysvětlením.
6) V případě podle odstavce 4 a 5, byl-li poplatek uchazečem uhrazen, fakulta uchazeči částku
odpovídající zaplacenému poplatku vrátí po odečtení administrativních nákladů paušálně
stanovených děkanem.
7) Je-li formulář přihlášky řádně vyplněn a přihláška obsahuje stanovené přílohy, obdrží
uchazeč od fakulty potvrzení o přijetí přihlášky.
8) Fakulta do 60 dnů od data vystavení potvrzení o přijetí přihlášky sdělí uchazeči bližší
podrobnosti o konání a požadavcích ke státní rigorózní zkoušce. Jestliže uchazeč ve své
přihlášce přijal nabídku konzultací v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou
na státní rigorózní zkoušku, obdrží též informace o konzultantech a Evidenční list konzultací.
Čl. 4
Státní rigorózní zkouška
1) Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky.
Ústní zkouška následuje bezprostředně po obhajobě.
2) Ústní zkouška se skládá ze tří předmětů, jejichž obsah je na fakultě zkoušen v rámci státní
závěrečné nebo státní doktorské zkoušky. Předměty ústní zkoušky musí obsahově odpovídat
absolvovanému studijnímu programu nebo oboru. Předměty ústní zkoušky jsou
v jednotlivých studijních oborech stanoveny opatřením děkana a zveřejněny na úřední desce
fakulty a na jejích webových stránkách.
3) Rigorózní prací má uchazeč prokázat hlubší znalosti ze zpracovávané tématiky a schopnost
samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo samostatné tvůrčí činnosti.
Ustanovení odstavce 2 platí pro téma rigorózní práce přiměřeně.
4) Změna názvu rigorózní práce je v době od podání přihlášky do odevzdání rigorózní práce
přípustná pouze na základě písemné žádosti doručené studijnímu oddělení fakulty
prostřednictvím podatelny fakulty, nebo poštou. Změny se zaznamenají do spisu uchazeče.

5) Obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání rigorózní práce
a způsob zpřístupnění obhajované práce veřejnosti stanoví příslušné opatření děkana.
6) Konzultanty v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní
zkoušku mohou být profesoři, docenti a odborní asistenti fakulty a odborníci schválení podle
§ 53 odst. 2 zákona o vysokých školách vědeckou radou fakulty. Konzultanta stanoví
uchazeči předseda komise pro státní rigorózní zkoušku. Uchazeč má právo si zvolit ke
konzultacím jinou osobu uvedenou v prvé větě tohoto odstavce. Pakliže tato osoba s rolí
konzultanta souhlasí, sdělí uchazeč tuto skutečnost písemně studijnímu oddělení
prostřednictvím podatelny fakulty, nebo poštou. Uchazeč má též právo přijmout nabídku
konzultací i v případě, že tak neučinil v rámci přihlášky ke státní rigorózní zkoušce; v tomto
případě je povinen na studijním oddělení fakulty v úředních hodinách stvrdit podpisem
příslušný záznam ve svém spisu. Následně obdrží informace o konzultantech a Evidenční list
konzultací.
7) Svůj souhlas s činností konzultanta vyjádří osoby uvedené v odstavci 6 v Evidenčním listu
konzultací, který jim uchazeč předloží, a dále do tohoto listu podpisem potvrzují každou
započatou hodinu uskutečněné konzultace.
8) Uchazeč, který odevzdal rigorózní práci, nebo mu byla uznána diplomová práce či disertační
práce dle Čl. 9 za práci rigorózní podle tohoto řádu, podává Přihlášku ke zkušebnímu
termínu. Tuto přihlášku musí uchazeč podat nejpozději 30 dnů před daným zkušebním
termínem.
Čl. 5
Komise pro státní rigorózní zkoušku
1) Státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí (dále jen „komise“). Průběh zkoušky a
vyhlášení výsledků jsou veřejné.
2) Předsedu komise jmenuje děkan fakulty z řad profesorů, docentů a odborníků schválených
podle § 53 odst. 2 zákona o vysokých školách vědeckou radou fakulty. Jednotlivé uchazeče
přiděluje ke zkoušce předsedovi komise děkan.
3) Členy komise jmenuje na základě návrhu předsedy komise děkan fakulty z řad profesorů,
docentů a odborníků schválených podle § 53 odst. 2 zákona o vysokých školách vědeckou
radou fakulty. Další členy komise z řad odborníků v daném oboru jmenuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy. Počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři.
4) Předseda komise ustanoví dva oponenty, kteří vypracují posudek na rigorózní práci, v němž
jasně vyjádří, zda práci doporučují, či nedoporučují k obhajobě. Jako oponent nemůže být
ustanoven konzultant uchazeče. I v případě negativního posudku, popř. posudků má uchazeč
možnost rigorózní práci obhajovat.
5) Konzultant a oponent, resp. oponenti, se mohou zúčastnit jednání komise i v případě,
nejsou-li jejími členy.
6) O konání rigorózní zkoušky nebo její části se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda a
všichni přítomní členové komise; počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři.
7) Státní rigorózní zkouška je klasifikována „prospěl/a“ – „neprospěl/a“. Klasifikaci „prospěl/a“
stanoví komise tehdy, když uchazeč obhájí rigorózní práci a složí ústní zkoušku. Pokud
neuspěje v jedné nebo obou částech zkoušky, je klasifikován „neprospěl/a“.

8) Obhajobu rigorózní práce nebo ústní zkoušku lze opakovat jen jednou. Pokud komise
rozhodla, že uchazeč rigorózní práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci přepracovat nebo
doplnit.
9) V případě, že uchazeč nevyhověl pouze z jedné části rigorózní zkoušky, opakuje jen tu část
státní rigorózní zkoušky, ve které neuspěl.
10) Opakování obhajoby nebo ústní zkoušky je možné nejdříve za šest měsíců.
Čl. 6
Vydání diplomu
Po vykonání státní rigorózní zkoušky vydá Univerzita Karlova v Praze uchazeči vysokoškolský
diplom způsobem stanoveným rektorem.
Čl. 7
Poplatek a náhrada nákladů
1) Výši poplatku stanoví děkan opatřením. Poplatek je v každé fázi řízení nevratný, vyjma
případů dle Čl. 3, odst. 6 tohoto řádu.
2) Náhradu nákladů hradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto nákladů
stanoví děkan opatřením.
3) Způsob úhrady a prokazování zaplacení poplatku a náhrady nákladů stanoví opatřením děkan.
4) Náhradu nákladů spojených s promocí a s ozdobným provedením diplomu hradí uchazeč,
pokud nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto nákladů stanoví rektor opatřením.
5) Přijetí a posuzování přihlášky, hodnocení rigorózní práce a konání státní rigorózní zkoušky se
pro účely náhrady nákladů považují za výkony vzdělávací činnosti.
Čl. 8
Zveřejňování rigorózních prací
Zveřejňování rigorózních prací se řídí Čl. 6a Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze.
Čl. 9
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
1) Diplomová práce obhájená podle zák. č. 172/1990 Sb. o vysokých školách nebo podle zákona
o vysokých školách s prospěchem výborně, která vyhovuje nárokům uvedeným v Čl. 4
odstavci 3 tohoto řádu a odpovídá z hlediska formálních, obsahových a technických náležitostí
příslušnému opatření děkana, nebyla po obhajobě opatřena žádnými dodatky a její obsah není
zastaralý, může být uznána jako rigorózní práce podle tohoto řádu.
2) Uznání obhájených disertačních prací podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých
školách nebo podle zákona o vysokých školách a rigorózních zkoušek vykonaných podle § 22
odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách nebo státních doktorských zkoušek
vykonaných podle zákona o vysokých školách se řídí Čl. 7 odst. 2 Rigorózního řádu
Univerzity Karlovy v Praze. Předpokladem použití Čl. 7 odst. 2 Rigorózního řádu Univerzity
Karlovy v Praze je obsahová srovnatelnost se státní rigorózní zkouškou podle Čl. 4 tohoto
řádu.

