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PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY  

NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ 

UNIVERZITY KARLOVY 

Akademický senát Pedagogické fakulty se podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též 

„zákon o vysokých školách“), a čl. 33 Statutu Pedagogické fakulty univerzity Karlovy usnesl 

na těchto Pravidlech pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy jako jejím vnitřním předpisu: 

 
 

 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Tato Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Pedagogické fakultě (dále též 

„Pravidla“) upravují tematické zaměření státní rigorózní zkoušky v oblasti humanitních, 

pedagogických a společenských věd1 a podrobnosti konání státní rigorózní zkoušky podle čl. 4 

odstavce 13 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy (dále též „Řád“). Pravidla podávání přihlášek 

ke konání státní rigorózní zkoušky, průběh konání státní rigorózní zkoušky a pravidla 

zveřejňování prací stanovuje Řád. 

 

Čl. 2 
Státní rigorózní zkouška 

1. Státní rigorózní zkoušku lze na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (dále též „fakulta“) 

konat z tematických okruhů, které jsou akreditovány na fakultě v podobě studijního programu2. 

2. Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí: obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky. 

Ústní zkouška následuje bezprostředně po obhajobě. 

3. Ústní zkouška se skládá ze tří tematických okruhů, jejichž obsah je na fakultě zkoušen v rámci 

státní závěrečné nebo státní doktorské zkoušky, a které mají nejbližší vztah k tématu rigorózní 

práce. Pokud má k tématu rigorózní práce vztah více tematických okruhů, pak tři tematické 

okruhy, ze kterých bude uchazeč skládat ústní zkoušku, stanoví děkan po vyjádření příslušných 

pracovišť fakulty. 

4. Změna tematického okruhu státní rigorózní zkoušky nebo změna názvu rigorózní práce je 

v době od podání přihlášky do odevzdání rigorózní práce na písemnou žádost uchazeče 

přípustná. 

 

Čl. 3 

Náležitosti rigorózní práce 

1. Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje nebo další 

samostatné tvůrčí činnosti. 

2. Rigorózní práce se vypracovává alespoň z jednoho tematického okruhu podle čl. 2 odstavce 1. 

3. Rigorózní práce musí obsahovat titulní stránku, prohlášení podle odstavce 4, abstrakt v českém 

a anglickém jazyce, seznam použitých zdrojů a obsah. Podrobnosti členění práce, vzor titulní 

 
1 § 46 odst. 5 písm. b) zákona o vysokých školách. 
2 Dle přílohy nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. 
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strany, její rozsah a další náležitosti děkan stanoví ve formě opatření děkana. 

4. Prohlášení, které musí být uchazečem vlastnoručně podepsáno, zní: „Prohlašuji, že jsem 

předkládanou rigorózní práci vypracoval/a samostatně za použití zdrojů v ní uvedených.“. 

5. Uchazeč též zvlášť odevzdá abstrakt rigorózní práce v českém a anglickém jazyce; tento 

abstrakt musí být obsahově shodný s abstraktem uvedeným v rigorózní práci. 

6. Rigorózní práce se odevzdává v elektronické podobě ve lhůtě, kterou stanoví děkan formou 

opatření děkana3. 

7. Rigorózní práce odevzdaná uchazečem k obhajobě se zpřístupňuje k nahlížení veřejnosti 

nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby během otevíracích hodin ve studovně 

Pedagogické fakulty. Osoba, která chce nahlížet do práce uchazeče musí být poučena v souladu 

s vnitřním předpisem univerzity4 a podepsat protokol o nahlížení. Vzor protokolu stanoví děkan 

formou opatření. 

 

Čl. 4 

Komise pro státní rigorózní zkoušku 

1. Státní rigorózní zkouška se koná před alespoň tříčlennou zkušební komisí (dále jen „komise“). 

Průběh zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné. 

2. Jednotlivé uchazeče přiděluje ke zkoušce předsedovi komise děkan. 

3. Oponenta určí předseda komise. Oponent se může zúčastnit jednání komise, i když jejím 

členem. 

4. Počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři. 

5. O konání státní rigorózní zkoušky se vyhotovuje zápis, který stručně zaznamená průběh 

zkoušky s uvedením položených otázek a výsledné hodnocení uchazeče. Zápis podepisuje 

předseda a všichni členové komise. 

 

Čl. 5 

Vydání diplomu 

Po vykonání rigorózní zkoušky vydá Univerzita Karlova (dále též „univerzita“) uchazeči diplom 

s uvedením akademického titulu „doktor filosofie“ v souladu s vnitřním předpisem univerzity5. 

Čl. 6 

Přechodná ustanovení 

1. U přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, které byly doručeny fakultě před nabytím účinnosti 

těchto Pravidel, bude postupováno podle tohoto předpisu přiměřeně. 

2. Pokud se rigorózní zkouška koná podle některého ze stávajících studijních programů, u kterých 

bylo v akreditačním řízení rozhodnuto o oprávnění udělovat akademický titul „doktor filosofie“, 

koná se ústní zkouška 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, zveřejněny na úřední desce fakulty 

a ve veřejně přístupné části internetových stránek fakulty. Na takovou státní rigorózní zkoušku 

se použije čl. 2 těchto Pravidel přiměřeně. 

 

 

 
3 Čl. 4 odst. 5 Řádu. 
4 Čl. 7 odst. 8. Řádu. 
5 Řád imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy a příslušné opatření rektora. 
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Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

1. Rigorózní řád Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy schválený akademickým senátem 

Univerzity Karlovy dne 21. ledna 2011 se zrušuje. 

2. Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity 

Karlovy6. 

 

 

Akademickým senátem fakulty schválil tato Pravidla dne …………………………… 

 

Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tato Pravidla dne …………………… 

 

 

 

 doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

 předseda akademického senátu PedF UK děkan PedF UK 

 

 

 

 PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

 předseda akademického senátu UK 

 
6 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 


