UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
RIGORÓZNÍ ŘÁD
FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
Akademický senát Fakulty tělesné výchovy a sportu
se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
usnesl na tomto Rigorózním řádu Fakulty tělesné výchovy a sportu
jako jejím vnitřním předpisu.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento řád upravuje postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia,
podrobnosti o konání této zkoušky na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě tělesné výchovy a sportu
(dále jen fakulta), její průběh a hodnocení, jakož i poplatky spojené s přijetím přihlášky a konáním
rigorózní zkoušky i náhradu nákladů spojených s touto zkouškou a přípravou na ni.

Čl. 2
Konání státních rigorózních zkoušek
1. Na fakultě lze konat státní rigorózní zkoušku v oblasti humanitních, pedagogických a
společenských věd a udělovat akademický titul PhDr. v oborech, které jsou na fakultě
akreditovány (§ 78 odst. 2 a 3 zákona o vysokých školách).
2. Na fakultě lze konat rigorózní zkoušku a udělovat titul PhDr. i v jiné oblasti studia, než je
uvedeno v odstavci 1, a to za podmínky, že fakulta má rovněž oprávnění konat habilitační řízení
nebo řízení ke jmenování profesorem v oboru dané oblasti.

Čl. 3
Podávání přihlášek
1. Přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který
a) absolvoval magisterský studijní program a získal titul „magistr“ podle § 46 zákona o
vysokých školách,
b) získal titul „magistr“ podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých
školách, pokud nezískal titul „doktor“ podle § 22 téhož zákona a pokud nejde o případ
uvedený v § 99 odst. 4 zákona o vysokých školách.
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2. Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři doplněném o ověřenou kopii
vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu nebo dokladu podle § 25 zákona č. 172/1990
Sb., o vysokých školách.
Přihláška dále musí obsahovat:
● odborný životopis,
● název, zaměření zamýšlené rigorózní práce, případně zpracovanou rigorózní práci,
● u absolventů zahraničních vysokých škol doklad o provedené nostrifikaci ukončeného
vzdělání na zahraniční vysoké škole v příslušném studijním programu a oboru, vydaný podle
vyhlášky MŠMT ČR č. 476/1990 Sb.
3. Písemné přihlášky podepsané uchazečem přijímá podatelna fakulty zpravidla na počátku
zimního semestru (září, říjen) a na počátku letního semestru (únor, březen). Náležitosti přihlášky
a výši a formu placení náhrady zveřejní fakulta na úřední desce. Výši poplatku stanoví
opatřením děkan.
4. Nedostatečně vyplněná a doložená přihláška je uchazeči vrácena s uvedením nedostatků a
vyzváním k jejich odstranění ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Nejsou-li nedostatky v této
lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.
5. Nelze-li na fakultě konat rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul
magistr, bude přihláška uchazeči vrácena s příslušným odůvodněním, případně doporučením
jiné fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen univerzita), kam je možné přihlášku podat.
6. Fakulta do 30 dnů od doručení přihlášky sdělí uchazeči bližší podrobnosti o konání a
požadavcích k rigorózní zkoušce a o pravidlech používání zařízení potřebných k přípravě k této
zkoušce. Do této lhůty se nezapočítává doba podle odstavce 4.
Čl. 4
Státní rigorózní zkouška
1. Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky.
2. Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje nebo
k samostatné tvůrčí činnosti. Rigorózní práce se vypracovává na téma, jež je v mezích daných
akreditovanými magisterskými studijními programy.
3. Do 30 dnů od doručení rigorózní práce fakulta uchazeče vyrozumí ohledně termínu konání státní
rigorózní zkoušky.
4. Státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí, průběh a vyhlášení výsledků jsou
veřejné. Uchazeč bude podle zaměření rigorózní práce zařazen k vykonání státní rigorózní
zkoušky k tematicky příslušné zkušební komisi.
5. Předsedu a členy každé rigorózní komise jmenuje děkan fakulty z řad profesorů, docentů a
odborníků schválených vědeckou radou fakulty. Předsedou komise je zpravidla profesor. Další
členy komise může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
6. Předseda komise ustanoví nejméně jednoho oponenta, který vypracuje posudek předložené
rigorózní práce.
7. V průběhu státní rigorózní zkoušky uchazeč odpoví na otázky oponenta, popřípadě oponentů,
rigorózní práce a zaujme stanovisko k jejich připomínkám. Dále odpoví na zadané otázky
z okruhu působnosti komise.
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8. O konání státní rigorózní zkoušky se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda komise a všichni
přítomní členové komise. Počet přítomných členů komise nemůže být menší než tři.
9. Státní rigorózní zkouška je klasifikována „prospěl/a – neprospěl/a“. Klasifikaci „prospěl/a“
komise stanoví tehdy, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li rigorózní práci. Výsledek
zkoušky je uchazeči sdělen předsedou komise po ukončení zkoušky.
10. Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze opakovat jen jednou. Pokud uchazeč neobhájil
rigorózní práci, komise stanoví, zda je nutné práci přepracovat či pouze doplnit. Opakování
obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců. Pokud uchazeč obhájil práci a neuspěl v ústní
zkoušce, je možné opakování této zkoušky nejdříve po třech měsících.
Čl. 5
Vydání diplomu
Po vykonání státní rigorózní zkoušky vydá univerzita uchazeči vysokoškolský diplom způsobem
stanoveným rektorem.

Čl. 6
Poplatek a náhrada nákladů
1. Výši poplatku stanoví děkan opatřením. Poplatek je v každé fázi řízení nevratný, vyjma případů
dle čl. 3 odst. 6 tohoto řádu.
2. Náhradu nákladů hradí uchazeč, pokud nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto nákladů
stanoví děkan opatřením.
3. Způsob úhrady a prokazování zaplacení poplatku a náhrady nákladů stanoví děkan opatřením.
4. Náhradu nákladů spojených s promocí a s ozdobným provedením diplomu hradí uchazeč, pokud
nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto nákladů stanoví rektor opatřením.
5. Přijetí a posuzování přihlášky, hodnocení rigorózní práce a konání státní rigorózní zkoušky se
pro účely náhrady nákladů považují za výkony vzdělávací činnosti.
Čl. 7
Zveřejňování rigorózních prací
Zveřejňování rigorózních prací se řídí čl. 6a Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze.
Čl. 8
Přechodná ustanovení
Rigorózní řízení zahájená před nabytím účinnosti toho předpisu se řídí podle dosavadního
Rigorózního řádu fakulty.
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Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Ruší se Rigorózní řád pro studenty fakulty ze dne 12. prosince 1999.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 11. prosince 2012 a nabývá
platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity1.
2. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce po nabytí platnosti.

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
předsedkyně AS UK FTVS

Doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.
děkan UK FTVS
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§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne…
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