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PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY 

NA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY 

 

Akademický senát Přírodovědecké fakulty 

se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a podle čl. 33 

Statutu Přírodovědecké fakulty, usnesl na těchto Pravidlech pro konání státní rigorózní 

zkoušky jako vnitřním předpisu Přírodovědecké fakulty: 

 

 

Čl. 1  

Úvodní ustanovení 

 

Tento předpis upravuje podrobnosti konání státní rigorózní zkoušky na Přírodovědecké fakultě 

(dále „fakulta“) v souladu s Rigorózním řádem Univerzity Karlovy (dále „Rigorózní řád UK“). 

 

 

Čl. 2 

Průběh a podrobnosti konání státní rigorózní zkoušky 

 

1) Pokud uchazeč chce vypracovat rigorózní práci na fakultě, má právo na bezplatné 

konzultace. Vedoucí katedry v tomto případě určí akademického pracovníka, který posoudí 

název a základní osnovu práce a v průběhu jejího zpracování může poskytovat konzultace. 

Předseda zkušební komise (dále jen „komise“) ustanoví jednoho oponenta. Oponent, se 

může zúčastnit jednání komise, není-li jejím členem. Oponent vypracuje posudek, který buď 

doporučí, nebo nedoporučí práci k obhajobě. 

  

2) Pokud rigorózní práce nesplňuje požadavky podle čl. 4 odst. 3 a čl. 7 odst. 1 a 2 Rigorózního 

řádu UK, komise vyzve před konáním státní rigorózní zkoušky uchazeče k odstranění 

nedostatků ve lhůtě, kterou stanoví. O této výzvě se komise usnáší na návrh předsedy, 

zpravidla per rollam. Každý člen komise má právo s patřičným odůvodněním navrhnout 

předsedovi komise projednání toho, zda práce splňuje na ni kladené požadavky. 

 

3) Nedostaví-li se uchazeč ke státní rigorózní zkoušce, je povinen se řádně omluvit. O řádnosti 

omluvy rozhoduje děkanem pověřený proděkan na základě vyjádření předsedy komise a 

dodaných podkladů. Za opakování termínu státní rigorózní zkoušky z důvodu neomluvené 

neúčasti je stanoven poplatek. Výši poplatku stanoví opatřením děkan. 

 

4) Při uznání diplomové práce jako práce rigorózní přihlíží komise ke klasifikaci diplomové 

práce a/nebo ke skutečnosti, že diplomová práce nebo její významná část byla publikována. 
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Čl. 3 

Zveřejňování rigorózních prací 

 

1) Uchazeči, kteří odevzdávají rigorózní práci k obhajobě, odevzdávají práci elektronicky a 1 

výtisk práce v listinné podobě. Pokud žádají o nezveřejnění práce nebo její části podle čl. 7 

odst. 6 Rigorózního řádu UK, odevzdávají práci elektronicky a 2 výtisky práce v listinné 

podobě. 

 

2) Uchazeči, kteří žádají o uznání diplomové nebo disertační práce obhájené na fakultě jako 

rigorózní práce, odevzdávají diplomovou nebo disertační práci pouze elektronicky. Pokud 

žádají o nezveřejnění práce nebo její části podle čl. 7 odst. 6 Rigorózního řádu UK, 

odevzdávají práci elektronicky a 1 výtisk práce v listinné podobě. 

 

3) Uchazeči, kteří žádají o uznání diplomové nebo disertační práce obhájené na jiné fakultě UK 

nebo jiné vysoké škole jako rigorózní práce, odevzdávají diplomovou nebo disertační práci 

elektronicky a 1 výtisk práce v listinné podobě. Pokud žádají o nezveřejnění práce nebo její 

části podle čl. 7 odst. 6 Rigorózního řádu UK, odevzdávají práci elektronicky a 2 výtisky 

práce v listinné podobě. 

 

4) Uchazeči, kteří žádají o uznání diplomové nebo disertační práce obhájené na fakultě a u této 

obhájené práce již o nezveřejnění požádali, o nezveřejnění uznané rigorózní práce již žádat 

nemusí, žádost bude podána obdobně jako u původní práce. Uchazeči, kteří o nezveřejnění 

obhájené diplomové nebo disertační práce nepožádali, již tak v rámci konání státní rigorózní 

zkoušky učinit nemohou. 

 

5) Rigorózní práce odevzdaná uchazečem k obhajobě se zpřístupňuje k nahlížení veřejnosti 

nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby do dne konání obhajoby na pracovišti, 

kde bude obhajoba probíhat. 

 

6) Lhůtu pro odevzdání rigorózní práce určené k obhajobě v elektronické podobě stanoví 

opatřením děkan. 

 

7) Organizačně administrativní náležitosti nahlížení do rigorózních prací odevzdaných v 

listinné podobě a kalkulaci nákladů na pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin a způsob 

jejich pořizování stanoví opatřením děkan. 
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Čl. 4  

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tímto předpisem se zrušují Rigorózní řád Přírodovědecké fakulty ze dne 10. října 2008 ve 

znění pozdějších změn. 

 

2) Tato Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na fakultě byla schválena akademickým 

senátem fakulty dne 25. května 2017. 

3) Tato Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na fakultě nabývají platnosti dnem 

schválení Akademickým senátem univerzity1. 

 

4) Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem univerzity1. 

 

 

 

         ……………………………………… 

RNDr. Radim Perlín, Ph.D. 

předseda Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 

 

 

……………………………………… 

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 

děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 

 

 

……………………………………… 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy 

 

 
1 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád 

dne 2.6. 2017 

 

 

 

 


