V Plzni dne 8. 6. 2016
ZCU 015914/2016

Vyhláška děkana č. 1D/16

Řád rigorózního řízení
Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni
Část první
Základní ustanovení
Článek 1
Úvodní ustanovení
Toto rozhodnutí upravuje v souladu s § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“) zásady rigorózního řízení na Fakultě filozofické (dále jen
„fakulta“), podávání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce (dále jen „SRZ“), požadavky na
rigorózní práci, konání zkoušek, které jsou součástí SRZ a úhradu nákladů za přijetí přihlášky
k SRZ a úkony s konáním SRZ spojené.
Článek 2
Zaměření SRZ
SRZ, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce, ověřuje, zda si uchazeč prohloubil teoretické
znalosti získané vysokoškolským studiem a získal schopnost samostatně vědecky pracovat a
využívat poznatky v praxi. Současně musí prokázat, že si osvojil základy metodologie
badatelské práce.
Článek 3
Obory SRZ
SRZ lze konat pouze v oborech, ve kterých k tomu fakulta získala oprávnění podle zákona.
Tyto obory jsou uvedeny na úřední desce fakulty.
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Část druhá
Průběh rigorózního řízení
Článek 4
Podání přihlášky
(1) Přihlášku k SRZ může podat uchazeč, který
a) absolvoval magisterský studijní program v oboru, v němž má fakulta oprávnění konat
rigorózní řízení a získal v tomto oboru akademický titul „magistr“, nebo
b) splňuje podmínky § 99 odst. 5 zákona, a který získal akademický titul „magistr“
v oboru srovnatelném s oborem, v němž má fakulta oprávnění konat rigorózní řízení.
(2) Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři a musí obsahovat určení zvoleného
oboru SRZ. Formulář přihlášky je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.
(3) Přihlášku pro podzimní zkušební termín je nutno podat nejpozději do 28. února a pro jarní
zkušební termín nejpozději do 30. září.
(4) K přihlášce je třeba přiložit:
a) ověřenou kopii magisterského diplomu nebo osvědčení o přiznání akademického titulu
„magistr“,
b) ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo ověřenou kopii vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce,
c) u absolventa srovnatelného oboru zahraniční vysoké školy úředně ověřenou kopii
osvědčení o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace v ČR dle §89 a §90 zákona; to
neplatí, pokud je uznání vysokoškolského diplomu dáno právním předpisem nebo
mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána,
d) strukturovaný životopis,
e) rigorózní práci odpovídající požadavkům uvedeným v ustanovení čl. 5,
f) kopii dokladu o úhradě nákladů podle čl. 10.
(5) Rigorózní řízení je zahájeno dnem doručení přihlášky včetně všech příloh na studijní
oddělení fakulty.
Článek 5
Rigorózní práce
(1) Rigorózní prací uchazeč prokazuje schopnost samostatně odborně pracovat v daném
oboru a předložit vlastní řešení zkoumaného problému.
(2) Rozsah rigorózní práce je minimálně 180 000 znaků (100 normalizovaných stran)
odborného textu. Do vlastního textu se nezapočítávají úvodní strany (titul, patitul,
prohlášení, obsah), autoreferát, strany se seznamem použitých pramenů, poznámkovým
aparátem, ilustrujícími přílohami apod.
(3) Rigorózní práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních v pevné vazbě a obsahuje:
a) titulní list s názvem univerzity, fakulty, nadpis Rigorózní práce, název práce, jméno
autora, v dolní části Plzeň a rok odevzdání práce,
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b) patitul, obsahující předešlé údaje a doplněný o název oborové katedry, název
studijního programu a název oboru,
c) prohlášení, že uchazeč vypracoval práci samostatně a použil pouze uvedené prameny a
literaturu. Toto prohlášení je podepsáno a umístěno na patitulu nebo následující
samostatné straně,
d) obsah umístěný na začátku práce,
e) autoreferát, v němž uchazeč uvede cíl rigorózní práce, současný stav řešené
problematiky, hlavní výsledky rigorózní práce, vlastní přínos z hlediska výsledků,
případně metod zpracování, nových přístupů, přínosu a využitelnosti v praxi apod.; u
výzkumných prací je nutno uvést zkoumanou hypotézu, způsoby a rozsah jejího
ověřování a závěry z toho plynoucí. Rozsah autoreferátu nesmí překročit 4
normalizované strany; autoreferát je zařazen na začátku práce jako samostatná kapitola
před úvodem s názvem „Autoreferát rigorózní práce“,
f) úvod, vlastní text členěný do kapitol, závěr nebo shrnutí,
g) poznámkový aparát, seznam použité literatury a pramenů,
h) cizojazyčné resumé
i) na deskách a na hřbetu vytlačený nadpis „Rigorózní práce“, rok odevzdání a jméno
autora.
j) Jeden výtisk rigorózní práce musí obsahovat CD, na kterém je práce včetně všech
příloh uložena ve formátu PDF. CD je vloženo do obalu připevněného na zadní vnitřní
straně desek vpravo dole.
(4) Jako rigorózní práci lze předložit také:
a) obhájenou diplomovou práci na základě doporučení komise pro státní závěrečné
zkoušky a souhlasného vyjádření vedoucího oborové katedry, který souhlas vydá
pouze tehdy, pokud odpovídá požadavkům odst. 1 a 2,
b) uveřejněnou monografii, pokud odpovídá požadavkům odst. 1 a 2,
c) obhájenou disertační práci pro získání akademického titulu Ph.D.,
d) obhájenou habilitační práci nebo
e) obhájenou doktorskou disertační práci pro získání titulu DrSc.
(5) Práce podle odstavce 4 nemusí splňovat podmínky odstavce 3 s výjimkou uvedenou
v odstavci 3 písm. e).
Článek 6
Komise pro SRZ
(1) Komise pro SRZ (dále jen „komise“) je nejméně pětičlenná. Jejími členy jsou profesoři,
docenti a uznávaní odborníci, kteří působí v příslušném oboru či v oboru příbuzném.
(2) Předsedu a členy komise jmenuje a odvolává na návrh vedoucího příslušné oborové
katedry a po schválení Vědeckou radou fakulty děkan.
(3) Složení komisí SRZ je zveřejňováno formou Rozhodnutí na úřední desce fakulty.
(4) SRZ se koná za přítomnosti předsedy komise a nejméně dvou jejích členů. SRZ musí být
přítomen rovněž alespoň jeden oponent, který může být současně členem komise.
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Článek 7
Oponenti
(1) Předseda komise určí dva oponenty předložené rigorózní práce, kteří posoudí její formální
a obsahovou úroveň. Alespoň jeden z oponentů musí být profesor nebo docent nebo
uznávaný odborník příslušného nebo příbuzného oboru.
(2) Každý oponent na závěr posudku uvede, zda rigorózní práce odpovídá nebo neodpovídá
stanoveným požadavkům.
Článek 8
Obsah a forma SRZ
(1) SRZ se skládá ze dvou částí: obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky.
(3) Obhajoba rigorózní práce probíhá formou rozpravy.
(4) Ústní zkouška se skládá z dílčích zkoušek zpravidla z širšího vědního základu a oborové
specializace. Konkrétní požadavky na jednotlivé předměty ústní zkoušky stanovují
příslušné oborové katedry. Oborové katedry zveřejňují tyto požadavky nejpozději 6
měsíců před termínem konání SRZ.
(5) Obhajoba rigorózní práce a jednotlivé předměty, které jsou součástí SRZ jsou hodnoceny
stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“.
Článek 9
Příprava, průběh a způsob hodnocení SRZ
(1) Zkoušky z předmětů, které jsou součástí SRZ, jsou veřejné a konají se v podzimním (září
– listopad) a jarním (březen – květen) zkušebním termínu.
(2) Termín konání SRZ stanovuje vedoucí oborové katedry a oznamuje ho uchazeči
nejpozději 2 měsíce před jejím konáním; současně s oznámením o konání SRZ zašle
uchazeči kopie oponentských posudků.
(3) SRZ jako celek je hodnocena stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. Pokud byla některá
z částí SRZ hodnocena stupněm „neprospěl“, hodnotí se celkový výsledek SRZ stupněm
„neprospěl“. Uchazeč u SRZ prospěl, pokud byl ve všech jejích částech hodnocen
stupněm „prospěl“.
(4) O stupni hodnocení rozhoduje komise na neveřejném zasedání v den konání SRZ
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy komise.
(5) Rozhodnutí komise vyhlásí předseda v den konání SRZ. Vyhlášení výsledků je veřejné.
(6) Pokud se uchazeč v určeném termínu nedostavil ke SRZ a svoji neúčast nejpozději do 5
pracovních dnů od tohoto termínu s uvedením závažného důvodu neomluvil nebo byla
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jeho omluva posouzena jako nedůvodná, hodnotí se stupněm „neprospěl“. O důvodnosti
omluvy rozhoduje vedoucí příslušné oborové katedry.
(7) Pokud uchazeč neprospěl v jedné části nebo v obou částech SRZ, má právo opakovat SRZ
pouze jednou. Neprospěl-li pouze v jedné části, má právo opakovat pouze tuto část.
V případě opakování ústní části zkoušky je nutno opakovat zkoušku ze všech předmětů,
ze kterých se skládá.
(8) Opakování SRZ nebo její části může proběhnout nejdříve v následujícím zkušebním
termínu SRZ.
Článek 10
Náklady SRZ
(1) Výše poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky k SRZ a s konáním této zkoušky je
v souladu §46 odst. 5 a § 58 odst. 2 zákona stanovena příslušným rozhodnutím rektora.
(2) Zaplacený poplatek podle odstavce 1 je nevratný.

Část třetí
Ukončení rigorózního řízení a vydání diplomu
Článek 11
Ukončení rigorózního řízení
Rigorózní řízení se ukončuje:
a) rozhodnutím děkana, vyjde-li najevo nepravdivost některého z údajů uvedených
v přihlášce nebo v jejích přílohách,
b) písemným prohlášením uchazeče o ukončení rigorózního řízení,
c) hodnocením stupněm neprospěl i u opakované SRZ, nebo
d) úspěšným vykonáním SRZ.
Článek 12
Zveřejňování rigorózních prací
Rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, jsou v souladu s § 47b zákona zveřejňovány
spolu s posudky oponentů a záznamem o průběhu obhajoby prostřednictvím knihovny ZČU a
Studijní agendy (STAG). Zveřejňování těchto prací se řídí směrnicí rektora 26R/2013.
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Článek 13
Absolvování rigorózního řízení
(1) Po úspěšném vykonání SRZ předloží děkan rektorovi návrh na vydání diplomu „doktor
filozofie“ ve zkratce „PhDr.“, uváděné před jménem.
(2) Diplom je předán při slavnostní promoci absolventů fakulty.

Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení
Článek 14
(1) Nahrazuje se Vyhláška děkana 4D/13 z 21. 10. 2013
(2) Tato Vyhláška nabývá účinnosti i platnosti dnem podpisu.

doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.,v.r.
děkan FF ZČU v Plzni
Přílohy
Příloha č. 1: Formulář přihlášky k rigoróznímu řízení
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Příloha č. 1
Přihláška k rigoróznímu řízení
na Fakultu filozofickou ZČU
Obor rigorózního řízení: ...............................................................................................................
Název rigorózní práce:..................................................................................................................
Jméno, příjmení (včetně rodného), ak. titul:.................................................................................
Rodné číslo:................................. Datum a místo narození:.........................................................
Adresa pro doručování (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 srovnatelném 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 přihlášky podle čl. 4 odst. 3 Vyhlášky děkana 4VD/2013 o rigorózním řízení (dále jen „vyhláška“:
a) ověřená kopie magisterského diplomu nebo osvědčení o přiznání akademického titulu „magistr“,
b) ověřená kopie dodatku k diplomu nebo ověřenou kopii vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
c) u absolventa srovnatelného oboru zahraniční vysoké školy úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání
zahraničního vzdělání a kvalifikace v ČR dle §89 a §90 zákona; to neplatí, pokud je uznání vysokoškolského
diplomu dáno právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána,
d) strukturovaný životopis,
e) rigorózní práce odpovídající požadavkům uvedeným v ustanovení čl. 5 vyhlášky,
f) kopie dokladu o úhradě nákladů podle čl. 10 vyhlášky.
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