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PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY 

NA MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTĚ 

UNIVERZITY KARLOVY 

ze dne 14. června 2017 

Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 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), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 20 odst. 2 písm. e) 

Statutu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy usnesl na těchto Pravidlech pro 

organizaci státní rigorózní zkoušky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, jako jejím 

vnitřním předpisu: 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tato pravidla upravují postup podávání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí 

studia (dále jen „státní rigorózní zkouška“), podrobnosti o konání těchto zkoušek na Matematicko-

fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ a „univerzita“), jejich průběh a hodnocení, 

poplatek spojený s přijetím přihlášky a s konáním státní rigorózní zkoušky (dále jen „poplatek“) 

a úplatu spojenou s přípravou ke státní rigorózní zkoušce. 

Čl. 2 

Podmínky státních rigorózních zkoušek 

 1. V souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy univerzity lze na fakultě 

konat státní rigorózní zkoušku v oblasti přírodních věd, kdy se po jejím vykonání uděluje 

akademický titul „doktor přírodních věd" (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem). 

 2. Absolvent magisterského studijního programu může konat státní rigorózní zkoušku na 

fakultě, pokud je absolvovaný magisterský studijní program obsahově srovnatelný 

s některým magisterským studijním programem uskutečňovaným na fakultě. 

Čl. 3 

Státní rigorózní zkouška 

(K čl. 4 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy) 

 1. Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní 

práce. Zkouška začíná obhajobou rigorózní práce. Ústní zkouška se koná pouze po úspěšné 

obhajobě práce. 

 2. Předsedu a členy komise jmenuje děkan z profesorů, docentů a dalších odborníků. Další 

odborníci musí být schváleni vědeckou radou fakulty. Další členy komise může jmenovat 

ministerstvo. O konání státní rigorózní zkoušky nebo její části se vyhotoví zápis, který 

podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a nejméně jeden další člen komise; 

počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři. Předseda komise ustanoví jednoho 
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oponenta, který vypracuje posudek předložené rigorózní práce. Předseda umožní uchazeči, 

aby se s posudkem mohl seznámit nejpozději tři dny před konáním zkoušky. 

 3. Státní rigorózní zkouška je klasifikována „prospěl/a“ či „neprospěl/a“, klasifikaci 

„prospěl/a“ komise stanoví právě tehdy, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li rigorózní 

práci. O tom, zda uchazeč obhájil rigorózní práci, rozhoduje komise hlasováním; stejně tak 

rozhoduje hlasováním o tom, zda složil ústní zkoušku. Pro kladný výsledek každého z těchto 

hlasování je zapotřebí nadpoloviční většiny kladných hlasů přítomných členů komise. 

Hlasování řídí předseda zkušební komise. Hlasuje se zdvižením ruky. Požádá-li o to 

kterýkoli člen komise, hlasuje se tajně, a to pomocí hlasovacích lístků. Přítomní členové 

komise se nemohou zdržet hlasování. 

Čl. 4 

Zveřejňování rigorózních prací 

(K čl. 7 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy) 

 1. Rigorózní práce jsou zpřístupněny nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby 

k nahlížení veřejnosti prostřednictvím Studijního informačního systému UK. 

 2. Ve veřejné části internetových stránek fakulty se zveřejňují jména uchazečů, kteří práci 

k obhajobě odevzdali, názvy rigorózních prací a termíny konání obhajob. 

 3. Zveřejňování rigorózních prací, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudku oponenta 

a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby, se uskutečňuje prostřednictvím elektronické 

databáze závěrečných prací. Do elektronické databáze lze nahlížet anonymně. 

Čl. 5 

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

 1. Diplomová práce obhájená podle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle 

zákona o vysokých školách a vyhovující nárokům uvedeným v čl. 4 odst. 3 Rigorózního 

řádu Univerzity Karlovy může být komisí uznána jako rigorózní práce podle těchto pravidel. 

 2. Disertační práce obhájená podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, 

nebo podle zákona o vysokých školách, resp. rigorózní zkouška vykonaná podle § 22 odst. 2 

zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo státní doktorská zkouška vykonaná podle 

zákona o vysokých školách, může být komisí uznána jako rigorózní práce, resp. ústní 

zkouška, podle těchto pravidel. Pokud byla disertační práce podle první věty obhájena 

v rámci studia doktorského studijního programu zahájeného před 29. květnem 1998 jako 

postgraduální studium (§ 98 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách), uzná se jako 

rigorózní práce podle těchto pravidel; v tomto případě se náhrada nákladů nevyžaduje. 

Ustanovení druhé věty platí i pro uznání rigorózní zkoušky nebo státní doktorské zkoušky 

jako ústní zkoušky podle těchto pravidel. 

 3. Zrušuje se Rigorózní řád fakulty ze dne 12. října 2007. 

 4. Další skutečnosti neuvedené v těchto pravidlech upravuje Rigorózní řád Univerzity Karlovy. 

 5. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 14. června 2017. 
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 6. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.1) 

 7. Tento předpis nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy 

nabyl platnosti. 

 

Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.  

předseda akademického senátu 

 

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.  

děkan 

 

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

předseda akademického senátu univerzity 

 

                                                 

1) § 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o vysokých školách. Tento předpis byl schválen 

Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 23. června 2017. 


