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Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni (dále jen
ZČU) schválil podle § 27 odst. 1 písm. b) a podle § 33 odst. 2 písm. e) Zákona č. 111/1998
Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách)
tento Řád státních závěrečných zkoušek na Fakultě pedagogické dne 6. 6. 2007.

Článek 1
Řád rigorózních zkoušek na Fakultě pedagogické ZČU (dále jen „řád“) upravuje
v souladu s § 46 odst. 5, § 78 odst. 3, § 98 odst. 2 a s dalšími ustanoveními zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách, dále jen „zákon“) bližší podmínky organizace rigorózního řízení a náhrad nákladů
spojených s jeho prováděním na Fakultě pedagogické ZČU (dále jen „fakulta“).

ČÁST PRVNÍ
ZÁSADY PRO USKUTEČŇOVÁNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ

Článek 2
Zaměření rigorózního řízení
(1) Rigorózní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce, se u absolventů
magisterských studijních programů, kteří získali akademických titul „magistr“, ověřuje,
zda prohloubili teoretické znalosti získané vysokoškolským studiem, získali schopnost
samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky a s cizojazyčnými texty
v některém z oborů uvedených v příloze 1.
(2) Přihlášku k rigorózní zkoušce na fakultě může podat uchazeč, který získal akademický
titul „magistr” podle § 46 odst. 4, písm. f) zákona, nebo uchazeč, který získal akademický
titul „magistr” podle § 1 odst. 2 a § 3 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., s výjimkou
uvedenou v § 99 odst. 9 zákona.
(3) Absolventům postgraduálního studia, kteří získali akademický titul „magistr”
a akademicko-vědecký titul „doktor” podle § 21 odst. 2, § 43 odst. 2 a § 22 zákona
č. 172/1990 Sb., vydá Západočeská univerzita v Plzni (dále jen „ZČU”) na jejich žádost
osvědčení o přiznání akademického titulu podle § 46 odst. 5 zákona.
(4) Po vykonání rigorózní zkoušky v rozsahu a za podmínek uvedených v čl. 2 odst. 1
navrhne fakulta, aby těm, kteří splnili všechny požadavky rigorózního řízení, udělila ZČU
akademický titul „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem) a vydala
diplom způsobem stanoveným rektorem.
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Článek 3
Náhrada nákladů
(1) Náhrada nákladů spojených s přijetím a posouzením přihlášky, poskytnutím možnosti
používat zařízení a informační technologie, hodnocením rigorózní práce, organizací
rigorózní zkoušky (dále jen „náhrada nákladů“) je stanovena na základě kalkulace
děkanem fakulty a je zveřejněna na úřední desce fakulty. Náhrada nákladů zahrnuje
náhradu režijních nákladů, náklady spojené se zpracováním oponentských posudků,
náklady na možné konzultace u profesorů a docentů fakulty před rigorózní zkouškou
v délce 5 vyučovacích hodin, náklady spojené s ustavením a činností komise pro
rigorózní zkoušky a náklady slavnostní doktorské promoce.
(2) V případě zájmu lze poskytnout další konzultace a umožnit používání zařízení
a informačních technologií, a to i před zahájením rigorózního řízení prostřednictvím
fakulty za úhradu a ve stanovených časových blocích.
(3) Neuspěl-li uchazeč u rigorózního řízení (viz čl. 6 odst. 9 a 10 nebo čl. 7 odst. 8 a 9),
náhrada nákladů se mu nevrací. Podání přihlášky v jiném oboru rigorózního řízení je
zahájením nového řízení podle čl. 4.

ČÁST DRUHÁ
Průběh rigorózního řízení
Článek 4
Podání přihlášky
(1) Písemnou přihlášku k rigorózní zkoušce podává uchazeč včetně příloh osobně, či
doporučeným dopisem děkanovi fakulty (dále jen „děkan”) prostřednictvím studijního
oddělení.
Přihláška musí mít tyto náležitosti:
a) uvedení oboru, v němž má být rigorózní zkouška konána,
b) úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu, resp. osvědčení o přiznání titulu
podle čl. 2, odst. 2,
c) úředně ověřená kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
d) odborný a profesní životopis,
e) přehled odborné činnosti uchazeče v oboru rigorózní zkoušky,
f) seznam publikovaných výsledků uchazeče a výsledků přijatých k publikaci,
vztahujících se k oboru rigorózní zkoušky,
g) doklad o úhradě předepsaných nákladů podle čl. 3 tohoto řádu,
h) v případě získání vysokoškolského vzdělání v zahraničí uznání tohoto vzdělání podle
§ 89 a § 90 zákona.
i) název a osnovu zamýšlené rigorózní práce, případně rigorózní práci, s tématem
v oboru rigorózní zkoušky
j) čestné prohlášení, že uchazeč nezahájil na jiné vysoké škole rigorózní řízení ve
stejném oboru a že předložená rigorózní práce nebyla použita jako podklad v jiném
rigorózním řízení.
(2) Nejsou-li splněny požadavky uvedené v ustanovení čl. 4 odst. 1, vyzve děkan uchazeče
k doplnění přihlášky ve lhůtě, která nemůže být kratší než 30 dnů ode dne odeslání
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výzvy. V případě nedodržení této lhůty je řízení ukončeno a uchazeči je vrácena
uhrazená částka ve výši náhrady nákladů snížená o 200 Kč.
(3) Vyhovuje-li přihláška ustanovením zákona a tohoto řádu, považuje se rigorózní řízení za
zahájené dnem jejího podání. Děkan postoupí přihlášku do 15 dnů po podání přihlášky
předsedovi komise pro rigorózní zkoušku v daném oboru.

Článek 5
Komise pro rigorózní zkoušky
(1) Rigorózní zkouška se koná před komisí pro rigorózní zkoušku (dále jen „komise”).
(2) Komise je nejméně pětičlenná, přičemž alespoň dva z jejích členů nejsou pracovníky
fakulty. Komise je schopná jednat a usnášet se v přítomnosti svého předsedy a nejméně
dvou dalších svých členů.
(3) Členy komise jmenuje a odvolává na návrh vedoucího příslušné katedry po projednání ve
vědecké radě fakulty děkan z profesorů, docentů a z nositelů hodnosti doktora věd
(„DrSc.”), kandidáta věd („CSc.”) nebo doktora („Dr.”, resp. „Ph.D.”) tak, že alespoň
jeden z nich musí být profesor nebo docent. Členem komise musí být alespoň jeden
z oponentů rigorózní práce, i když není nositelem vědecké hodnosti.
(4) O výsledcích jednotlivých částí zkoušky i celé rigorózní zkoušky se komise usnáší
hlasováním na neveřejném zasedání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek 6
Rigorózní práce
(1) V rigorózní práci musí uchazeč osvědčit požadavky uvedené v čl. 2 odst. 1. Téma práce je
vhodné předem dohodnout s předsedou komise.
(2) Rozsah rigorózní práce je nejméně 100 normostran odborného textu (přílohy se
nezapočítávají). Je-li součástí práce experimentální zařízení, softwarový produkt,
umělecké dílo apod., může být po dohodě s předsedou komise rozsah rigorózní práce
úměrně snížen. Formální úprava práce je dána zvláštním pokynem děkana.
(3) Rigorózní práce se odevzdává ve dvojím vyhotovení v pevné vazbě. Součástí práce je
čestné prohlášení uchazeče, že práci vypracoval sám a uvedl v seznamu veškerou
použitou literaturu. Rigorózní práce dále obsahuje resumé ve světovém jazyce v rozsahu
nejméně dvou normostran. Součástí práce je elektronická verze rigorózní práce.
(4) Na základě žádosti uchazeče může komise jako rigorózní práci uznat práci diplomovou,
jejíž obhajoba byla hodnocena známkou výborně, pokud byla práce či její podstatná část
publikována, nebo pokud uchazeč s prací zvítězil v celostátní soutěži diplomových prací.
Tím není dotčeno ustanovení čl. 4 a čl. 7.
(5) Ve zvláště výjimečných případech má komise právo rozhodnout o tom, že rigorózní práce
může být nahrazena souborem publikovaných prací splňujících příslušné podmínky,
zejména čl. 6 odst. 1, 2 a 3.
(6) Do odevzdání rigorózní práce je uchazeč zpravidla veden konzultantem, o jehož přidělení
rozhoduje předseda komise. Konzultant je z řad profesorů, docentů a odborných asistentů
fakulty s titulem DrSc., CSc., Ph.D., nebo Dr.
(7) Předseda rigorózní komise určí dva oponenty předložené rigorózní práce, kteří posoudí
její formální a obsahovou úroveň. Za oponenta rigorózní práce lze určit nositele hodnosti
doktora věd („DrSc.“), kandidáta věd („CSc.“) nebo doktora („Dr.“, resp. „Ph.D.“),
přičemž alespoň jeden ze dvou oponentů musí být profesor nebo docent příslušného nebo
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(8)
(9)
(10)
(11)

příbuzného oboru. Předseda komise předá oponentům práci do 30 dnů po jejím
odevzdání.
Oponent vypracuje do 60 dnů písemný posudek, v němž na závěr uvede, zda rigorózní
práci doporučuje či nedoporučuje k obhajobě.
Nedoporučí-li dva oponenti rigorózní práci k obhajobě, řízení je ukončeno. Předseda
komise podá děkanovi návrh na ukončení rigorózního řízení.
Pokud se oponenti ve svých závěrech neshodnou, předseda komise určí třetího oponenta,
jehož názor je rozhodující.
Je-li rigorózní práce přijata, předseda komise sdělí uchazeči termín rigorózní zkoušky, a
to nejpozději 30 dní před jejím konáním. Po přijetí této informace má uchazeč právo se s
posudky seznámit.

Článek 7
Rigorózní zkouška
(1) Termíny rigorózní zkoušky se vypisují zpravidla dvakrát ročně.
(2) Rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky z předmětů
stanovených pro daný obor. Všechny části rigorózní zkoušky se konají v jednom dni.
Úspěšná obhajoba rigorózní práce je podmínkou přístupu uchazeče k dalším částem
rigorózní zkoušky.
(3) Rigorózní zkouškou musí uchazeč prokázat hlubší teoretické znalosti, schopnost je
aplikovat v praxi a přehled o nových poznatcích v daném oboru. Předměty a obsah ústní
rigorózní zkoušky v daném oboru jsou zveřejněny na úřední desce fakulty.
(4) Průběh rigorózní zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné.
(5) O výsledku státní rigorózní zkoušky rozhoduje komise hlasováním na neveřejném
zasedání v den konání rigorózní zkoušky. Její rozhodnutí vyhlásí předseda komise v den
konání rigorózní zkoušky.
(6) Rigorózní zkouška je hodnocena jako celek stupněm „prospěl(a)”, nebo „neprospěl(a)”.
Pokud byla některá část rigorózní zkoušky hodnocena stupněm „neprospěl(a)“, je
výsledek rigorózní zkoušky „neprospěl(a)“.
(7) O průběhu rigorózní zkoušky a výsledcích jejích částí je veden protokol, stvrzený podpisy
všech přítomných členů komise.
(8) Pokud se uchazeč nedostavil v určeném termínu k rigorózní zkoušce a svoji neúčast
nejpozději do 5 pracovních dnů od stanoveného termínu rigorózní zkoušky písemně a s
uvedením závažného důvodu neomluvil, hodnotí se stupněm „neprospěl(a)”. O důvodnosti
omluvy rozhoduje předseda komise.
(9) Rigorózní zkoušku lze v témže oboru opakovat pouze jednou, a to nejdříve tři měsíce po
termínu, ve kterém byl uchazeč hodnocen stupněm „neprospěl(a)”, a to bez opakované
úhrady nákladů. V případě úspěšné obhajoby rigorózní práce se tato část neopakuje.

Článek 8
Ukončení rigorózního řízení
Rigorózní řízení se ukončuje:
a) při nedodržení lhůty uvedené v ustanovení čl. 4 odst. 2,
b) rozhodnutím děkana, vyjde-li najevo nepravdivost některého z údajů uvedených
v přihlášce a v jejích přílohách podle čl. 4 odst. 1. Uhrazená náhrada nákladů se přitom
nevrací,
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c) nedoporučí-li dva oponenti rigorózní práci k obhajobě (čl. 6 odst. 9 a 10). Uchazeči je
bezodkladně vrácena polovina uhrazené náhrady nákladů,
d) písemným prohlášením uchazeče o ukončení rigorózního řízení,
e) hodnocením stupněm „neprospěl” u opakované rigorózní zkoušky (čl. 7 odst. 8 a 9),
f) úspěšným vykonáním rigorózní zkoušky.

ČÁST TŘETÍ
Přechodná a závěrečná ustanovení
Článek 9
(1) Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) zákona byl návrh tohoto řádu schválen dne
6. 6. 2007 Akademickým senátem Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.
(2) Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona byl tento řád schválen dne 27. 6. 2007 Akademickým
senátem Západočeské univerzity v Plzni.
(3) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem
Západočeské univerzity v Plzni.

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
děkanka
Fakulty pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni

PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
předseda Akademického senátu
Fakulty pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni

Přílohy
Příloha č. 1 – Seznam studijním programů a oborů, u kterých je fakulta oprávněna konat
rigorózní zkoušku a udělovat titul PhDr.
Příloha č. 2 – Formulář přihlášky k rigorózní zkoušce
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Příloha č. 1

Seznam studijních programů a oborů, u kterých je fakulta oprávněna
konat rigorózní zkoušku a udělovat titul PhDr.

(1) Magisterský studijní program Učitelství pro základní školy se studijním oborem
Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství českého jazyka pro základní školy
a Učitelství informatiky pro základní školy.
(2) Magisterský studijní program Učitelství pro střední školy se studijním oborem Učitelství
fyziky pro střední školy, Učitelství českého jazyka pro základní školy a Učitelství
informatiky pro základní školy.
(3) Navazující magisterský studijní program Učitelství pro základní školy pro studijní obory
Učitelství fyziky pro základní školy, Učitelství českého jazyka pro základní školy
a Učitelství informatiky pro základní školy.
(4) Navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy pro studijní obory
Učitelství fyziky pro střední školy, Učitelství českého jazyka pro střední školy
a Učitelství informatiky pro střední školy.
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Příloha č. 2

Přihláška k rigoróznímu řízení na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni
Obor rigorózního řízení: ..................................................................................................................
Název rigorózní práce: ....................................................................................................................
Jméno, příjmení (včetně rodného), akad. titul: ................................................................................
Rodné číslo:................................................

Místo narození: ......................................................

Trvalé bydliště (včetně PSČ): ..........................................................................................................
Kontaktní adresa (včetně PSČ): ......................................................................................................
Telefon, e-mail: ...............................................................................................................................
Vysokoškolské vzdělání (škola, fakulta, studijní program, obor):
..........................................................................................................................................................
Čestně prohlašuji, že jsem na žádné vysoké škole v ČR neabsolvoval(a) do 31. 12. 1998
postgraduální studium. Čestně prohlašuji, že předložená rigorózní práce nebyla použita jako
podklad v jiném rigorózním řízení. Čestně prohlašuji, že jsem na žádné vysoké škole v ČR
nezahájil(a) rigorózní řízení ve stejném oboru.
Souhlasím, aby po úspěšném vykonání rigorózní zkoušky byla moje rigorózní práce uložena
v knihovně ZČU, kde bude půjčována k prezenčnímu studiu při zachování autorských práv.
V .................................. dne ........................

.......................................
podpis

Přílohy (podle čl. 4 odst. 1 Rigorózního řádu Fakulty pedagogické ZČU v Plzni):
•

úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu, resp. osvědčení o přiznání akademického
titulu „magistr“;

•

úředně ověřená kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce;

•

odborný a profesní životopis;

•

přehled odborné činnosti uchazeče v oboru rigorózní zkoušky;

•

seznam publikovaných výsledků uchazeče a výsledků přijatých k publikaci, vztahujících se
k oboru rigorózní zkoušky;

•

v případě získání vysokoškolského vzdělání v zahraničí uznání tohoto vzdělání podle § 89 a
§ 90 zákona;

•

název a osnovu zamýšlené rigorózní práce, případně rigorózní práci, s tématem v oboru
rigorózní zkoušky;

•

doklad o úhradě předepsaných nákladů podle čl. 3 Rigorózního řádu Fakulty pedagogické
ZČU.
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