
 

 

 

PŘIHLÁŠKA KE STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠCE 

Evidenční údaje fakulty 

Přijetí přihlášky: datum:                                                                           počet příloh:  

Další záznamy:   

 

I. Údaje o uchazeči 

1. Osobní údaje 

Příjmení:  

Jméno:   

Rodné příjmení:  

Akademický 
titul:  

 

Datum narození:  Rodné číslo: 

Místo narození:  

Státní občanství:  

 

2. Adresa trvalého bydliště 

Ulice:  č. p.: 

Obec:  PSČ: 

 

3. Adresa k zasílání korespondence 

 

 



Ulice:  č. p.: 

Obec:  PSČ: 

Kontaktní spojení: telefon:                                       e-mail: 

 

II. Údaje o absolvovaném vysokoškolském vzdělání v magisterském studijním 

programu1 

Vysoká škola:  

Fakulta:  

Studijní program a obor:  

Diplomová práce: název:    
 
 
 
katedra/ústav kde byla práce obhájena: 

Datum absolvování studia:  

Číslo diplomu:  

Uchazeč podáním přihlášky prohlašuje, že nezískal titul doktor podle § 22 zákona č. 172/1990 Sb., o 
vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a nejde o případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

III. Údaje o zamýšlené rigorózní práci 

Jazyk práce:  

Název rigorózní práce v jazyce práce:  

                                                                 
1 Dle ustanovení čl. 3 odst. 1 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy , v platném znění, přihlášku ke státní rigorózní 
zkoušce může podat uchazeč, a) který absolvoval magisterský studijní program a získal titul "magistr" podle § 46 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 
znění pozdějších předpisů, b) který získal titul "magistr" podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 
Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, pokud nezískal titul "doktor" podle § 22 téhož zákona 
a pokud nejde o případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů , c) jehož zahraniční vysokoškolské 
vzdělání bylo pravomocně uznáno veřejnou vysokou školou nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra jako rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému v 

magisterském studijním programu v České republice, d) jehož zahraniční vysokoškolské vzdělání je rovnocenné 
vzdělání získanému v magisterském studijním programu v České republice na základě mezinárodní smlouvy. 



Název rigorózní práce v českém jazyce: 
 

 

Název rigorózní práce v anglickém jazyce:  

 

Základní osnova: 

 

IV. Žádost o uznání2 

Uchazeč žádá o uznání 

a) diplomové práce (název):…………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

obhájené dne: ……………....................…… na vysoké škole: ……………....................…… na fakultě: 

……………....................…… v rámci studia magisterského studijního programu: ……………....................……, 

                                                                 
2 Dle ustanovení čl. 8 odst. 1 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění, může být diplomová práce 

obhájená podle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhovující nárokům uvedeným v čl. 4 odst. 3 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy zkušební 
komisí uznána jako rigorózní práce podle tohoto řádu. 
Dle ustanovení čl. 8 odst. 2 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění, disertační práce obhájená podle 
§ 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů , resp. rigorózní 

zkouška vykonaná podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo státní doktorská zkouška vykonaná podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpis ů, může být zkušební komisí uznána jako 
rigorózní práce, resp. ústní zkouška, podle tohoto řádu. Pokud byla disertační práce podle předchozí věty 

obhájena v rámci studia doktorského studijního programu zahájeného před 29. květnem 1998 jako postgraduální 
studium (§ 98 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů), uzná se jako rigorózní práce podle tohoto řádu. 

Ustanovení druhé věty platí i  pro uznání rigorózní zkoušky nebo státní doktorské zkoušky jako ústní zkoušky podle 
tohoto řádu. 



studijního oboru: ……………....................…… jako práce rigorózní. 

Bibliografické údaje publikované práce či její části: ………………………………….....................……………………… 

……................................................................................................................. ..............................…………… 
 

b) disertační práce (název): ……………………………………………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

obhájené dne: ……………....................…… na vysoké škole: ……………....................…… na fakultě: 

……………....................…… v rámci studia doktorského studijního programu: ……………....................……, 

studijního oboru: ……………....................…… jako práce rigorózní. 

 

c) státní doktorské zkoušky vykonané dne : ……………....................…… na vysoké škole: 

……………....................…… na fakultě: ……………....................…… v rámci studia doktorského studijního 

programu: ……………....................……, studijního oboru: ……………....................…… jako ústní zkoušky v 

rámci státní rigorózní zkoušky. 

 

V. Přílohy3 

 
 
 
 
 
 
V ……………………………………… dne ……………………..    …………………………………. 

      podpis uchazeče 
 

Vyjádření katedry/ústavu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Dle ustanovení čl. 3 odst. 2 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění, musí být k přihlášce přiložena 

ověřená kopie vysokoškolského diplomu a dodatku k  diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 
vydaných na základ ustanovení § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo doklady  podle § 25 nebo podle § 43 odst. 
2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, nepožádal -l i  uchazeč fakultu o 

ověření splnění podmínky absolvování magisterského studijního programu na univerzitě a získání akademického 
titulu "magistr", případně osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání absolvovaného na zahraniční vysoké 
škole dle ustanovení § 89 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášky mini sterstva školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky č. 476/1990 Sb., uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými 
školami (o nostrifikaci), či  odkaz na mezinárodní smlouvu, na jejímž základě je uchazečovo zahraniční 
vysokoškolské vzdělání rovnocenné vzdělání získanému v magisterském studijním programu v České republice. 

Dále musí být k přihlášce přiložen doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s  přijetím přihlášky ke státní 
rigorózní zkoušce v podobě složenky, pokladního dokladu nebo výpisu z bankovního účtu. 


