
 
             Ostravská univerzita 
             Lékařská fakulta 
             Syllabova 19 / 703 00 Ostrava-Zábřeh 

 
V Ostravě dne 16. 05. 2022                                                                                                           Č.j.: OU-54502/11-2022 

DODATEK Č. 1 

OPATŘENÍ DĚKANA č. 103/2022 
 

RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY  

PRO AR 2022/2023 

 

Rigorózní řízení ve studijních programech / oborech 

 
Dodatek č. 1 upravuje pouze pasáže zde uvedeny v původním znění a následném platném znění, nedotčené pasáže jsou nadále platné 

dle Opatření děkana č. 103/2022. 

 

1. Další podmínky – dokumenty pro rigorózní řízení 
 

Původní znění podmínek přijímacího řízení: 

• Státní rigorózní zkoušky se konají na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v programu / oboru: 

o oboru Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví do 31. 12. 2024,  

o programu Ochrana a podpora veřejného zdraví. 

▪ Státní rigorózní zkoušky (SRZK) se konají zpravidla v červnu. 

▪ Písemné přihlášky ke státní rigorózní zkoušce jsou přijímány studijním oddělením LF OU nejpozději k 31. ledna. 

▪ Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z rigorózní zkoušky z Ochrany veřejného zdraví. Obsah 

a požadavky státní rigorózní zkoušky stanoví komise, případně oborová rada odpovídajícího oboru doktorského studia. 

▪ Bližší informace k rigoróznímu řízení – formální náležitosti: Ing. Darina Pyszková, darina.pyszkova@osu.cz  

▪ Bližší informace k rigoróznímu řízení – odborná část: doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D., hana.tomaskova@osu.cz  

http://lf.osu.cz/dokumenty/rigo-prihlaska_def.doc
http://lf.osu.cz/dokumenty/rigorozni-zkouska-okruhy-ochrana.pdf
http://lf.osu.cz/uom/darina-pyszkova/48381/
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Nové znění podmínek přijímacího řízení: 

• Státní rigorózní zkoušky se konají na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v programu / oboru: 

o oboru Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví do 31. 12. 2024,  

o programu Ochrana a podpora veřejného zdraví. 

▪ Státní rigorózní zkoušky (SRZK) se konají zpravidla v červnu a v listopadu. 

▪ Písemné přihlášky ke státní rigorózní zkoušce jsou přijímány studijním oddělením LF OU nejpozději k 28. únoru (termín 

červen), k 31. červenci (termín listopad).. 

▪ Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z rigorózní zkoušky z Ochrany veřejného zdraví. Obsah 

a požadavky státní rigorózní zkoušky stanoví komise, případně oborová rada odpovídajícího oboru doktorského studia. 

▪ Bližší informace k rigoróznímu řízení – formální náležitosti: Ing. Darina Pyszková, darina.pyszkova@osu.cz  

▪ Bližší informace k rigoróznímu řízení – odborná část: doc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D., hana.tomaskova@osu.cz  
 

 

Podmínky rigorózního řízení v tomto dokumentu byly schváleny Akademickým senátem Lékařské fakulty Ostravské univerzity (AS LF OU) dne: 

30. 05. 2022. 

 

Opatření vydáno děkanem LF OU a jeho účinnost ustanovena dne 31. 05. 2022. 

 

 

 

 

 

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. MBA FRCSP 

děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity 
 
 
 
Zpracoval: Mgr. Ivona Závacká, Ph.D. proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání LF OU 

Rozdělovník: Portál OU 

http://lf.osu.cz/dokumenty/rigo-prihlaska_def.doc
http://lf.osu.cz/dokumenty/rigorozni-zkouska-okruhy-ochrana.pdf
http://lf.osu.cz/uom/darina-pyszkova/48381/

