
II.
ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

ŘÁDU UDĚLOVÁNÍ AKADEMICKÉHO TITULU 
„DOKTOR FILOZOFIE“ NEBO  „DOKTOR PŘÍRODNÍCH VĚD“ 

NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ 
ze dne 26. března 2003 

Článek 1
Obecná ustanovení

(1)  Absolvent magisterského studijního programu (dále jen  „absolvent“), který  získal
akademický titul „magistr“, může vykonat v téže oblasti studia na Ostravské univerzitě
v Ostravě (dále jen „OU“)  státní rigorózní zkoušku (dále jen „zkouška“) , jejíž součástí je
obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání  je absolventu udělen akademický titul:

a)  v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd  „doktor filozofie“
(ve    zkratce „PhDr.“  uváděné před jménem);

b) v oblasti  přírodních věd „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“  uváděné před
jménem).

(2) Rigorózní zkoušky lze konat v souladu s § 78 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění,
(dále jen „zákon“) ve studijních oborech těch magisterských studijních programů, v rámci
jejichž akreditace bylo o oprávnění udělovat příslušný akademický titul rozhodnuto.

Článek 2
Žádost o konání zkoušky

(1)  Absolvent  se k vykonání zkoušky přihlašuje na základě písemné žádosti adresované
děkanátu příslušné fakulty nebo řediteli vysokoškolského ústavu.

(2)  Absolvent jiné vysoké školy nebo fakulty musí písemnou žádost doložit:

a) vyplněným osobním dotazníkem,

b) ověřenými opisy vysokoškolského diplomu o absolvování studia v magisterském
studijním programu ve studijním oboru odpovídajícím oblasti zkoušky a vysvědčení
o vykonané státní závěrečné zkoušce a jejích součástech,

c) dokladem o vykonaných zkouškách absolvovaného magisterského studijního programu.

(3)  O přijetí písemné žádosti absolventa o konání zkoušky rozhoduje děkan nebo ředitel
vysokoškolského ústavu po ověření podmínky, že absolvent získal akademický titul
„magistr“ v téže oblasti studia. 

(4)  Na rozhodování o právu konat zkoušku se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(5)  Na rozhodnutí děkana nebo ředitele vysokoškolského ústavu o právu konat zkoušku se
vztahuje zákon a na doručení do vlastních rukou Řád přijímacího řízení a rozhodování
o právech a povinnostech studentů OU. 

Článek 3



Práva absolventa a fakulty
(1) Absolvent, který může vykonat zkoušku podle rozhodnutí děkana, není studentem OU ve

smyslu zákona.

(2) Absolvent, který má právo vykonat zkoušku  má  právo:

a) navrhovat téma své rigorózní práce,

b) být seznámen s požadavky kladenými na rigorózní práci,

c) být seznámen s formou a rámcovým obsahem zkoušky, 

d) konat zkoušku za podmínek stanovených tímto řádem,

e) používat zařízení a informační technologie potřebné k přípravě na tuto zkoušku                               

f) v souladu s pravidly určenými příslušnou fakultou  využívat možnosti konsultací.

(3) Fakulta, na které absolvent bude konat zkoušku, je povinna absolventovi:

a) stanovit pravidla pro využívání svého zařízení a informační technologie,

b) navrhnout téma rigorózní práce, pokud si je absolvent nenavrhl sám,

c) sdělit požadavky kladené na rigorózní práci,

d) sdělit rámcový obsah a formu zkoušky a určit konsultanta.

Článek 4
Přihláška ke zkoušce

(1)  Termíny konání zkoušky stanovuje děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu, zpravidla
dva v kalendářním roce.

(2)  Absolvent, který je přijat k vykonání zkoušky, se na vypsaný termín přihlašuje písemně
nejméně jeden měsíc předem a současně předkládá svoji rigorózní práci.

(3)  Děkan   určuje dva oponenty rigorózní práce, kteří vypracují posudky tak, aby je absolvent
měl k dispozici nejméně jeden týden před termínem konání zkoušky.

(4)  Pokud oba oponenti nedoporučují rigorózní práci k obhajobě, je absolventovi vrácena
k přepracování nebo je mu doporučena změna tématu rigorózní práce. V takovém případě
absolvent zkoušku ve zvoleném termínu nekoná.

Článek 5
Konání zkoušky 

(1)  Zkouška se může skládat z více částí, jednou částí je obhajoba rigorózní práce.

(2) Zkouška se koná před zkušební komisí, kterou jmenuje děkan nebo ředitel
vysokoškolského ústavu  po schválení vědeckou radou fakulty nebo vysokoškolského
ústavu; skládá se  z profesorů nebo docentů. Zkušební komise je  zpravidla totožná se
zkušební komisí pro státní doktorskou zkoušku v daném oboru. Oponenti rigorózní práce
jsou členy zkušební komise.

(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen  „ministerstvo “)  jmenuje další
členy zkušební komise z významných odborníků v daném oboru. Zkušební komisi svolává
děkan .

(4)  Průběh zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné. 



(5)  Výsledek zkoušky nebo její části je hodnocen stupni „vyhověl“ nebo „nevyhověl“.
Celkový výsledek zkoušky je „vyhověl“, je-li absolvent klasifikován stupněm „vyhověl“ u
všech částí zkoušky.

(6) Pokud absolvent u zkoušky nebo některé její části neuspěl, má právo na konání jedné
opravné zkoušky,  nejdříve však po šesti měsících.

(7)  Dokladem o vykonané zkoušce je vysokoškolský diplom a vysvědčení  o zkoušce
a obhajobě rigorózní práce. Tyto doklady jsou absolventovi vydány zpravidla při
akademickém obřadu.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem OU dne
23. listopadu 1998.

(2)  Tento řád nabývá platnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona  dnem registrace
ministerstvem, která byla provedena dne 5. února 1999  pod čj. 13 451/99-30. 

***

Změny Řádu udělování akademického titulu „doktor filozofie“ nebo „doktor přírodních věd“
na Ostravské univerzitě v Ostravě byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), Akademickým senátem Ostravské univerzity v Ostravě dne
19. března 2001 a dne 3. března 2003.

Změny Řádu udělování akademického titulu „doktor filozofie“ nebo „doktor přírodních věd“
na Ostravské univerzitě v Ostravě nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých
školách  dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 doc. Ing. Petr Pánek, CSc., v. r. 

 rektor 


