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Hlavní norma UP č. B1-06/3

Řád rigorózního řízení
Univerzity Palackého v Olomouci

Článek 1
Úvodní ustanovení
Řád rigorózního řízení Univerzity Palackého
v Olomouci (dále jen „řád“) upravuje postup přijímání přihlášek ke státním rigorózním zkouškám na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen „UP“), které
nejsou součástí studia, podrobnosti o konání těchto
zkoušek na UP, jejich průběh a hodnocení. Bližší podmínky rigorózního řízení může stanovit děkan fakulty. Výše poplatku a úhrady je stanovena v rozhodnutí
rektora UP.

Článek 2
Konání státních rigorózních zkoušek
na fakultách UP
1) Státní rigorózní zkoušku, po jejímž vykonání
se udělují akademické tituly podle § 46 odst. 5
písm. a) až e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), lze
konat v oboru, ve kterém fakulty UP uskutečňují magisterský studijní program, pokud bylo
v rámci jeho akreditace rozhodnuto podle § 78
odst. 3 zákona o oprávnění přiznávat příslušný
akademický titul, nebo bylo rozhodnuto podle
§ 98 odst. 2 zákona.
2) Obory magisterského studia na UP jsou uvedeny
na úřední desce UP a na úřední desce fakulty, na
níž je studijní program akreditován.

Článek 3
Podávání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce
1) Přihlášku ke státní rigorózní zkoušce (dále jen
„přihláška“) je oprávněn podat uchazeč, který
absolvoval magisterský studijní program a
a) získal titul „magistr“ podle § 46 odst. 4 písm.
f) zákona,
b) získal titul „magistr“ podle § 21 odst. 2 nebo
§ 43 odst. 2 zákona č.172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
a pokud nejde o případ uvedený v § 99 odst.
9 zákona, (dále jen „uchazeč“).

2) Přihláška se podává písemně na předepsaném
formuláři doplněném o úředně ověřené kopie
vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu,
popř. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
nebo dokladů podle § 25 zákona č.172/1990 Sb.,
o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a o další přílohy, jejichž obsah, formu a další
náležitosti stanoví děkan příslušné fakulty UP.
3) Náležitosti přihlášky zveřejňuje fakulta UP na
své úřední desce.
4) Přihláška podepsaná uchazečem se doručuje
osobně nebo jako doporučená poštovní zásilka
na adresu uvedenou ve vyhlášení děkana příslušné fakulty UP k doručování přihlášek.
5) Není-li přihláška řádně vyplněna nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy, vyzve příslušná fakulta UP uchazeče k odstranění takových
nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou
lhůtu. Nejsou-li vytčené nedostatky přihlášky ve
lhůtě stanovené podle věty první odstraněny, má
se za to, že přihláška nebyla podána.
6) Nelze-li na fakultě UP konat státní rigorózní
zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal
titul ,,magistr“, vrátí taková fakulta UP uchazeči
přihlášku s příslušným vysvětlením.
7) Příslušná fakulta UP je povinna sdělit uchazeči
do 60 dnů od doručení přihlášky bližší podrobnosti o konání státní rigorózní zkoušky a o požadavcích k ní a o pravidlech používání zařízení
a informačních technologií potřebných k přípravě k této zkoušce. Ve stejném termínu budou
uchazeči sděleny požadavky na rigorózní práci
a nejzazší termín jejího odevzdání.

Článek 4
Státní rigorózní zkouška
1) Státní rigorózní zkouška se skládá z ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.
2) Ústní zkouška se skládá z předmětů, jejichž seznam a obsah je stanoven příslušným akreditovaným magisterským programem nebo je určen
garantem podle čl. 11 odst. 4 písm. b) Statutu.
3) Rigorózní prací uchazeč prokazuje svoji schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu
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nebo vývoje nebo schopnost samostatné tvůrčí
činnosti. Ustanovení odst. 2 platí přiměřeně pro
výběr tématu rigorózní práce.
Státní rigorózní zkouška se koná před zkušební
komisí (dále jen „komise“).
Předsedu a členy komise jmenuje z řad profesorů, docentů a odborníků navržených kolegiem
oboru a schválených vědeckou radou fakulty UP
děkan příslušné fakulty UP. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
(dále jen „ministerstvo“) může jmenovat další
členy komise. Komise musí mít nejméně pět členů.
Předseda komise ustanoví dva oponenty, kteří
na předloženou rigorózní práci vypracují posudek.
Průběh a vyhlášení výsledků státní rigorózní
zkoušky jsou vždy veřejné.
O konání státní 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.
Státní rigorózní zkouška je klasiﬁkována stupni
„prospěl/a“ nebo „neprospěl/a“.
Uchazeč je klasiﬁkován stupněm „prospěl/a“
tehdy, uspěl-li u ústní zkoušky a obhájil-li svoji
rigorózní práci.
Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze
opakovat pouze jednou. Pokud komise rozhodla, že uchazeč rigorózní práci neobhájil, rozhodne zároveň o tom, zda je nutné rigorózní práci
přepracovat nebo doplnit. Opakování obhajoby
rigorózní práce je možné nejdříve za šest měsíců.
Pokud se uchazeč bez vážných důvodů nedostavil ke státní rigorózní zkoušce, aniž se alespoň
tři pracovní dny předem omluvil, má se za to, že
u státní rigorózní zkoušky neuspěl.

Článek 5
Vydání diplomu
Po vykonání státní rigorózní zkoušky vydá UP
jejímu absolventu diplom způsobem, který stanoví
směrnice děkana příslušné fakulty UP.

Článek 6
Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Jako rigorózní práce nemůže být předložena nezměněná práce, která již byla předložena k obhajobě za účelem získání jiného akademického
titulu či hodnosti.
2) Státní doktorská zkouška vykonaná podle § 47
zákona může být na podkladě dokladů předložených uchazečem uznána rigorózní komisí jako
ústní zkouška.
3) Akademický senát UP schválil tento řád na svém
zasedání dne 28. června 2006.
4) Zrušuje se hlavní norma B1-04/3-HN Rigorózní
řád UP ze dne 28. dubna 2004.
5) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem
jeho vydání.

V Olomouci dne 30. června 2006

doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., v. r.
předseda Akademického senátu UP

prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., v. r.
rektor UP

