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Článek 54 
Základní ustanovení o státní rigorózní zkoušce 

 
(1)  Absolvent magisterského studijního programu (dále jen „absolvent“), který získal 

akademický titul „magistr“, může vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní 
zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím úspěšném 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)  V rámci akreditace magisterského studijního programu se rozhoduje i o oprávnění 
přiznávat akademické tituly „doktor filozofie“ a „doktor přírodních věd“; v případě 
institucionální akreditace toto oprávnění vyplývá z institucionální akreditace pro 
danou oblast vzdělávání. Toto oprávnění lze vykonávat pouze, pokud je OU 
oprávněna uskutečňovat v dané oblasti vzdělávání alespoň jeden doktorský studijní 
program. 

(3)  Seznam studijních programů podle odstavce 2 je aktuálně zveřejňován ve veřejné 
části internetových stránek OU.. 

 
Článek 55 

Žádost o vykonání státní rigorózní zkoušky 
 

 (1)  Absolvent žádá o vykonání státní rigorózní zkoušky písemnou žádostí. Žádost 
adresuje děkanovi příslušné fakulty. 

(2) Žádost je nutno podat v podobě požadované příslušnou fakultou. 
(3)  K žádosti absolvent musí doložit: 

a.  vyplněný osobní dotazník a životopis, 
b.  ověřenou kopii vysokoškolského diplomu potvrzující absolvování studia 

v magisterském studijním programu, 
c.  kopii dodatku k diplomu, 
d.  případně další dokumenty požadované fakultou. 

(4)  Pokud absolventu nebyl vydán dodatek k diplomu, dodá kopii vysvědčení o vykonané 
státní závěrečné zkoušce spolu s dokladem o vykonaných zkouškách absolvovaného 
magisterského studijního programu. 

(5)  Pokud se absolvent hlásí k vykonání státní rigorózní zkoušky na tutéž fakultu, kde 
absolvoval magisterský studijní program, k žádosti doloží prostou kopii 
vysokoškolského diplomu. 

(6)  O vyhovění žádosti absolventa rozhoduje děkan. 
(7)  Děkan rozhodne o přiznání práva konat státní rigorózní zkoušku, pokud: 

a.  absolvent získal akademický titul „magistr“ v téže oblasti studia, 
b.  žádost obsahuje náležitosti uvedené v odstavcích 1 až 5, 
c.  navrhované téma rigorózní práce odpovídá vědecko-výzkumnému 

zaměření pracoviště. 
(8)  Absolventovi, jemuž bylo přiznáno právo konat státní rigorózní zkoušku, nepřísluší 

status studenta ve smyslu zákona. 
 



 
 
 
 

Článek 56 
Poplatek za úkony spojené se státní rigorózní zkouškou 

 
(1)  Za úkony spojené s přijetím přihlášky k této zkoušce a konáním této zkoušky 

stanovuje OU poplatek. 
(2)  Výši poplatku stanovuje Statut OU. Poplatek se hradí bezhotovostně na účet OU. 
(3)  Poplatek platí jen absolvent, kterému je uděleno právo konat státní rigorózní zkoušku. 

Součástí rozhodnutí je aktuální výše poplatku, forma placení a splatnost poplatku. 
(4)  Zaplacený poplatek se nevrací. 

 
Článek 57 

Práva a povinnosti absolventa 
 

(1)  Absolvent, kterému děkan přiznal právo konat státní rigorózní zkoušku, má právo: 
a.  být seznámen s požadavky kladenými na rigorózní práci, 
b.  být seznámen s formou a rámcovým obsahem státní rigorózní zkoušky, 
c.  konat státní rigorózní zkoušku za podmínek stanovených tímto řádem, 
d.  používat za úplatu zařízení a informační technologie potřebné k 

přípravě na tuto zkoušku, 
e.  v souladu s pravidly určenými příslušnou fakultou využívat možnosti 

konzultací. 
(2)  S absolventem, který chce využít své právo uvedené v odstavci 1 písm. d), uzavře 

děkan dohodu o používání zařízení a informačních technologií při přípravě ke státní 
rigorózní zkoušce (dále jen „dohoda“). 

(3)  Dohoda stanoví: 
a.  katedru fakulty, jejíž zařízení a informační technologie bude absolvent 

během přípravy na zkoušku využívat, včetně doby a rozsahu; 
b.  výši nákladů spojených s využíváním zařízení a informačních 

technologií uvedených v písmenu a) a způsob jejich úhrady; 
c.  pravidla pro pobyt absolventa na fakultě v souvislosti s využíváním 

zařízení a informačních technologií podle písmene a); 
d.  závazek absolventa respektovat vnitřní předpisy a další právní a 

bezpečnostní normy a řídit se pokyny vedoucího katedry. Dohoda se 
uzavírá na dobu určitou. Platnost dohody nemůže přesáhnout den 
vykonání státní rigorózní zkoušky. 

(4)  Děkan určí konzultanta rigorózní práce z řad profesorů a docentů, popřípadě osobu 
s vědeckou hodností. 

(5)  Absolvent v rámci rigorózní práce prokáže schopnost samostatné vědecké činnosti. 
Práce musí obsahovat původní výsledky nebo originální zpracování ucelené části 
problematiky dané oblasti. 

(6)  Absolvent je povinen odevzdat rigorózní práci a přihlášku k státní rigorózní zkoušce 
nejpozději do 30 měsíců od udělení práva konat státní rigorózní zkoušku. 

(7)  Pokud absolvent neodevzdá rigorózní práci a přihlášku ke státní rigorózní zkoušce 
nejpozději do 30 měsíců od udělení práva konat státní rigorózní zkoušku, právo konat 
státní rigorózní zkoušku pozbývá platnosti. 

 
 
 
 
 



 
 

Článek 58 
Přihláška k státní rigorózní zkoušce a odevzdání rigorózní práce 

 
(1)  Po vypracování absolvent odevzdá rigorózní práci v trojím vytištěném vyhotovení 

svázaném v pevné vazbě a v elektronické podobě podle čl. 81 odst. 6, přitom 
současně odevzdá písemnou přihlášku ke státní rigorózní zkoušce na studijní 
oddělení příslušné fakulty. 

(2)  Na návrh garanta státní rigorózní zkoušky jmenuje děkan alespoň dva oponenty. 
(3)  Konzultant vypracuje k rigorózní práci stanovisko. 
(4)  Oponenti vypracují posudek, ve kterém výslovně uvedou, zda je rigorózní práce 

doporučena, nebo nedoporučena k obhajobě. 
(5)  Státní rigorózní zkouška se nekoná a garant vrátí absolventovi k přepracování 

rigorózní práci nebo mu doporučí změnu jejího tématu v případě, že: 
a.  děkan jmenoval pouze dva oponenty, z nichž oba nedoporučili 

rigorózní práci k obhajobě; 
b.  děkan jmenoval více než dva oponenty, z nichž alespoň dva 

nedoporučili rigorózní práci v obhajobě. 
(6)  Absolvent je povinen přepracovanou nebo změněnou práci znovu odevzdat 

nejpozději do 12 měsíců od jejího vrácení. 
(7) V případě, že absolvent odevzdal přepracovanou nebo změněnou práci, opakuje se 

postup podle odstavců 1 až 4. Pokud opět nebyly splněny podmínky uvedené 
v odstavci 5 nebo absolvent změněnou práci neodevzdal v termínu určeném 
v odstavci 6, právo konat státní rigorózní zkoušku pozbývá platnosti. 
 

 
Článek 59 

Zkušební komise a termíny státní rigorózní zkoušky 
 

(1)  Zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku je, včetně předsedy, nejméně 
čtyřčlenná. Zkoušku lze konat za přítomnosti nadpoloviční většiny členů komise. 
Konzultant může být členem zkušební komise. 

(2)  Předsedou zkušební komise je profesor nebo docent, který odborně působí v rámci 
studijního programu, z něhož se bude státní rigorózní zkouška konat, zpravidla se 
jedná o garanta státní rigorózní zkoušky. 

(3)  Členy zkušební komise mohou být profesoři, docenti a další odborníci schválení 
vědeckou radou fakulty. 

(4)  Termín a složení zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku navrhne děkanovi 
garant státní rigorózní zkoušky, a to nejméně 30 dní před plánovaným konáním státní 
rigorózní zkoušky. 

(5)  Děkan jmenuje zkušební komisi a stanoví termín státní rigorózní zkoušky, což oznámí 
ve veřejné části internetových stránek. 

(6)  Pro odhlášení od státní rigorózní zkoušky se užije ustanovení čl. 37 odst. 7 až 12. 
 
 

Článek 60 
Charakter státní rigorózní zkoušky 

 
(1) Absolvent prokáže v rámci státní rigorózní zkoušky hlubší vědomosti ve zvolené 

vědní oblasti, zvládnutí metod vědecké práce, schopnost osvojovat si nové poznatky, 
kriticky je hodnotit a aplikovat je tvořivým způsobem. 

(2)  Státní rigorózní zkouška se skládá: 
a.  z obhajoby rigorózní práce, 



b. hlavní zkoušky, 
c.  vedlejší zkoušky (pouze na Filozofické a Pedagogické fakultě OU). 

(3)  Hlavní zkoušku absolvent skládá ze studijního programu, popřípadě specializace, ve 
kterých mu bylo přiznáno právo státní rigorózní zkoušku konat. Vedlejší zkoušku na 
Filozofické fakultě OU absolvent skládá z filozofie. Vedlejší zkoušku na Pedagogické 
fakultě OU absolvent skládá z filozofie a z učitelské pedagogiky a psychologie. 

 
Článek 61 

Průběh a hodnocení státní rigorózní zkoušky 
 

(1) Průběh státní rigorózní zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné. O průběhu 
zkoušky je veden písemný zápis. 

(2)  Výsledek státní rigorózní zkoušky nebo její části je hodnocen stupni „vyhověl“, nebo 
„nevyhověl“. Pro hodnocení stupněm „vyhověl“ je potřebné získat hlasy nadpoloviční 
většiny všech jmenovaných členů zkušební komise. Celkový výsledek státní rigorózní 
zkoušky je „vyhověl“, je-li absolvent klasifikován stupněm „vyhověl“ u všech částí 
státní rigorózní zkoušky.  

(3)  Pokud absolvent u státní rigorózní zkoušky nebo některé její části neuspěl, má právo 
na konání jedné opravné zkoušky, zpravidla po 6 měsících a nejpozději do 12 měsíců 
od neúspěšného termínu. 

(4)  Pokud je absolvent u opravné zkoušky opět hodnocen stupněm „nevyhověl“ nebo se 
nepřihlásí k opravné zkoušce do termínu uvedeného v odstavci 3, právo konat státní 
rigorózní zkoušku pozbývá platnosti. 

(5)  Dokladem o úspěšně vykonané státní rigorózní zkoušce je diplom. Tento doklad je 
absolventovi vydán zpravidla při akademickém obřadu. 

 

Článek 62 
Zvláštní ustanovení o státní rigorózní zkoušce 

(1)  Absolvent magisterského studijního programu ve studijním programu Filozofie skládá 
vedlejší zkoušku z dějin filozofie nebo z jiného studijního programu podle své volby. 
Jiný studijní program musí být schválen garantem studijního programu.  

(2)  Jako rigorózní práce nemůže být uznána v nezměněné podobě práce, kterou již 
absolvent obhájil jako práci diplomovou nebo práci disertační. 

 

 

 
 

 
 
 


