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Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona
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..........................................

      Ing. J. Beneš, CSc.

�editel odboru vysokých škol

RIGORÓZNÍ �ÁD
UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYN� V ÚSTÍ NAD LABEM

ZE DNE 20. LISTOPADU 2006

�l. 1
Úvodní ustanovení

Tento �ád upravuje postup p�ijímání p�ihlášek ke státní rigorózní zkoušce (dále jen „státní rigorózní zkouška“),
podrobnosti o konání t�chto zkoušek na fakultách Univerzity Jana Evangelisty Purkyn� v Ústí nad Labem (dále jen
„univerzita“), jejich pr�b�h a hodnocení, jakož i náhradu náklad� spojených s t�mito zkouškami a p�ípravou na n�,
pokud se fakulty ne�ídí Rigorózním �ádem fakulty.

�l. 2
Konání státních rigorózních zkoušek na fakultách univerzity

Státní rigorózní zkoušku, po jejímž vykonání se ud�luje akademický titul:

a) v oblasti humanitních, pedagogických a spole�enských v�d „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uvád�né
p�ed jménem),

b) v oblasti p�írodních v�d „doktor p�írodních v�d“ (ve zkratce „RNDr.“ uvád�né p�ed jménem),

lze konat na fakult�, která uskute��uje magisterský studijní program, v rámci jehož akreditace bylo rozhodnuto
o oprávn�ní p�iznávat  p�íslušný akademický titul uvedený v písmenu a) nebo b).

�l.  3
Podávání p�ihlášek

1. Rigorózní �ízení se zahajuje podáním p�ihlášky ke státní rigorózní zkoušce. P�ihlášku ke státní  rigorózní zkoušce
m�že podat uchaze�, který je:

a) absolventem  magisterského studijního programu  a který získal akademický titul „magistr“ podle § 46
zákona �. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách a o zm�n� a dopln�ní dalších zákon� (zákon o vysokých
školách),  (dále jen „zákon“),

b) absolventem vysoké školy a který získal akademický titul „magistr“ podle § 21 odst. 2 písm. a) nebo § 43
odst. 2 zákona �. 172/1990 Sb., o vysokých školách, (dále jen „zákon �. 172/1990 Sb.“), s výjimkou p�ípad�
uvedených  v § 99 odst. 4 zákona.

2. P�ihláška ke státní rigorózní zkoušce se  podává  na p�edepsaném formulá�i dopln�ném o:

a) ú�edn� ov��enou kopii vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu, nebo ú�edn� ov��enou kopii
vysokoškolského diplomu a vysv�d�ení nebo osv�d�ení o státní  zkoušce, p�ípadn� osv�d�ení vydaného
podle § 43 odst. 2 zákona �. 172/1990 Sb.,
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b) doklad o úhrad� poplatku podle �l. 5 a úhrad� náklad� podle �l. 6.

Sou�ástí p�ihlášky ke státní rigorózní zkoušce je sd�lení názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce.

3. P�ihláška ke státní rigorózní zkoušce podepsaná uchaze�em se doru�uje p�íslušné fakult�. Náležitosti p�ihlášky
a výši a formu placení poplatku  podle �l. 5 a úhrady náklad� podle �l. 6 zve�ejní fakulta na ú�ední desce fakulty.

4. Není-li formulá� p�ihlášky ke státní rigorózní zkoušce �ádn� vypln�n nebo neobsahuje-li p�ihláška  p�ílohy
uvedené v odstavci 2, vyzve fakulta uchaze�e k odstran�ní nedostatk� a stanoví mu k tomu p�im��enou lh�tu.
Nejsou-li nedostatky v této lh�t� odstran�ny, má se za to, že p�ihláška nebyla podána.

5. Nelze-li na fakult� konat státní rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchaze� získal akademický titul
„magistr“, fakulta uchaze�i p�ihlášku ke státní rigorózní zkoušce vrátí s p�íslušným vysv�tlením.

6. V p�ípadech uvedených v odstavcích 4 a 5, byly-li poplatek nebo úhrada náklad� zaplaceny, vrátí fakulta uchaze�i
�ástku odpovídající zaplacenému poplatku nebo úhrad� po ode�tení administrativních náklad� paušáln� stanovených
d�kanem.

7. Fakulta do 60 dn� od doru�ení p�ihlášky ke státní rigorózní zkoušce sd�lí uchaze�i bližší podrobnosti o jejím
konání, o požadavcích ke státní rigorózní zkoušce a o pravidlech používání za�ízení a informa�ních technologií
pot�ebných pro  p�ípravu k této zkoušce; do této lh�ty se nezapo�ítává doba stanovená podle odstavce 4.

�l.  4
Státní rigorózní zkouška

1. Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou �ástí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.

2. Ústní zkouška se skládá z p�edm�t�, které odpovídají p�íslušnému akreditovanému studijnímu programu.
P�edm�ty ústní  zkoušky schvaluje v�decká rada fakulty.

3. Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné tv�r�í   �innosti. Téma rigorózní práce musí být v souladu
s oborem státní rigorózní zkoušky.

4. Sou�ástí rigorózní práce je autoreferát, v n�mž autor uvede zejména cíl rigorózní práce, sou�asný stav �ešené
problematiky, hlavní výsledky rigorózní práce, vlastní p�ínos z hlediska výsledk�, p�ípadn� metod zpracování,
nových p�ístup�, p�ínosu a využitelnosti v praxi. U výzkumných prací je nutno uvést zkoumanou hypotézu, zp�soby
a rozsah jejího ov��ování a záv�ry z toho plynoucí. Rozsah autoreferátu je maximáln� 4 až  6 stran  v�etn� �eského
a cizojazy�ného resumé rigorózní práce; seznam literatury se do tohoto rozsahu nezapo�ítává.

5. Sou�ástí rigorózní práce je �estné prohlášení uchaze�e, že práci vypracoval sám a uvedl v seznamu veškerou
použitou literaturu. Zp�sob odevzdání, rozsah, forma a náležitosti rigorózní práce jsou stanoveny sm�rnicí d�kana.

6. Do 60 dn� od doru�ení rigorózní práce zašle fakulta uchaze�i vyrozum�ní o termínu konání státní rigorózní
zkoušky.

7. Státní rigorózní zkouška se koná zpravidla v jednom dni p�ed zkušební komisí (dále jen „komise“); pr�b�h
a vyhlášení výsledk� jsou ve�ejné.

8. P�edsedu a �leny komise jmenuje z profesor�, docent� a odborník�, kte�í p�sobí v p�íslušném oboru po schválení
v�deckou radou fakulty, d�kan. Další �leny komise m�že jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy
(dále jen „MŠMT“).

9. O pr�b�hu státní rigorózní zkoušky nebo její �ásti se vyhotoví zápis, který podepisuje p�edseda a všichni p�ítomní
�lenové komise; po�et p�ítomných �len� komise nesmí být menší než t�i. P�edseda komise ustanoví nejmén� dva
oponenty, kte�í vypracují posudky p�edložené rigorózní práce. P�ítomen musí být alespo� jeden oponent, který m�že
být sou�asn� �lenem komise.

10. Státní rigorózní zkouška je hodnocena jako celek stupn�m prosp�l/a - neprosp�l/a. Stejným zp�sobem jsou
hodnoceny i jednotlivé p�edm�ty ústní zkoušky. Obhajoba rigorózní práce je hodnocena obhájil/a - neobhájil/a.

11. O výsledku státní rigorózní zkoušky rozhoduje komise tajným hlasováním na neve�ejném zasedání v den konání
státní rigorózní zkoušky. Nezíská-li návrh na hodnocení stupn�m prosp�l/a nadpolovi�ní v�tšinu hlas� p�ítomných
�len� komise, je výsledné hodnocení neprosp�l/a. Rozhodnutí komise vyhlásí p�edseda v den konání státní rigorózní
zkoušky, vyhlášení výsledk� je ve�ejné.
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12. Pokud se uchaze� nedostavil v ur�eném termínu ke státní rigorózní zkoušce a svoji neú�ast nejpozd�ji do 3
pracovních dn� od stanoveného termínu konání státní rigorózní zkoušky s uvedením závažného d�vodu neomluvil,
hodnotí se stupn�m neprosp�l/a. O d�vodnosti omluvy rozhoduje p�edseda  komise.

13. Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze v tomtéž oboru na téže fakult� opakovat pouze jednou. Pokud
uchaze� obhájil rigorózní práci a neprosp�l z n�kterého p�edm�tu ústní zkoušky, opakuje pouze ústní zkoušku a to
ze všech p�edm�t�. Pokud uchaze� prosp�l ze všech p�edm�t� ústní zkoušky a neobhájil rigorózní práci, opakuje
pouze obhajobu rigorózní práce. Pokud komise rozhodla, že uchaze� práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci
p�epracovat nebo doplnit. Opakování obhajoby rigorózní práce je možné nejd�íve za šest m�síc� po termínu, ve
kterém byla obhajoba rigorózní práce  hodnocena  neobhájil/a.

14. Rigorózní práce podaná k obhajob� se, v souladu se zvláštními právními p�edpisy1), zp�ístup�uje k nahlížení
ve�ejnosti nejmén� p�t pracovních dní p�ed konáním obhajoby, a to na pracovišti UJEP, na kterém se bude obhajoba
rigorózní práce konat.

15. Rigorózní práce, u kterých prob�hla obhajoba, v�etn� posudk� oponent� a výsledk� obhajoby, jsou nevýd�le�n�
zve�ej�ovány v databázi záv�re�ných prací UJEP v souladu se zvláštními právními p�edpisy1).

16. Odevzdáním práce autor souhlasí se zve�ejn�ním rigorózní  práce podle zákona, bez ohledu na výsledek
obhajoby.

17. Podrobnosti zp�ístup�ování a zve�ej�ování prací v�etn� správy jejich databáze stanoví sm�rnice rektora.

�l. 5
Poplatky za rigorózní �ízení

1. Výše poplatku za úkony spojené s p�ijetím p�ihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky �iní
nejvýše dvojnásobek základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona. Výši poplatku na akademický rok ur�uje
d�kan p�íslušné fakulty. Výše poplatk� se zve�ej�uje na ú�ední desce fakulty.

2. Doklad o zaplacení poplatku podle odstavce 1 je jednou z p�íloh p�ihlášky ke státní rigorózní zkoušce.

�l. 6
Úhrada náklad�

1. Náklady spojené s používáním za�ízení a informa�ních technologií a s poskytováním konzultací akademickými
pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s p�ípravou na státní rigorózní zkoušku hradí uchaze�,
pokud nabídku služeb p�ijme. Výši úhrady t�chto náklad� stanoví d�kan.

2. Náklady spojené s promocí hradí uchaze�, pokud nabídku služeb p�ijme. Výši úhrady t�chto náklad� stanoví
d�kan.

3. Doklad o úhrad� náklad� podle odstavce 1 je jednou z p�íloh p�ihlášky ke státní  rigorózní zkoušce.

�l. 7
Ukon�ení rigorózního �ízení

Rigorózní �ízení se ukon�uje:

a) úsp�šným vykonáním státní rigorózní zkoušky,

b) hodnocením státní rigorózní  zkoušky stupn�m neprosp�l/a u opakované státní rigorózní zkoušky (�l. 4
odst. 10, 12  a 13),

c) rozhodnutím d�kana, vyjde-li najevo nepravdivost n�kterého z údaj� uvedených v p�ihlášce ke státní
rigorózní zkoušce  a v jejích p�ílohách,
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d) písemným prohlášením uchaze�e o ukon�ení rigorózního �ízení.
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�l. 8
Vydání diplomu

Po úsp�šném vykonání státní rigorózní zkoušky vydá univerzita uchaze�i vysokoškolský diplom zp�sobem
stanoveným rektorem.

�l. 9
Záv�re�ná ustanovení

1. Zrušuje se Rigorózní �ád UJEP registrovaný MŠMT dne 23. ledna 2001 pod
�j. 10 541/2003-30, ve zn�ní pozd�jších zm�n

2. Tento �ád  byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem univerzity  dne 25. �íjna 2006.

3. Tento �ád  nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace MŠMT.

doc. PhDr. Zden�k Havel, CSc., v. r.

rektor


