
Změna Rigorózního řádu Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze 

 
Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 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), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 1 odst. 7 

Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze usnesl na této změně Rigorózního řádu 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze: 

 

 

Čl. 1 

Změna Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

Rigorózní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) se mění 

takto: 

1. V čl. 3 odst. 2 se v druhé větě před slovo „náhrady“ vkládají slova „doklad o zaplacení“. 

2. V čl. 4 se vypouští odst. 9 včetně poznámky pod čarou č. 6. Dosavadní odst. 10 a 

následující se označují jako odst. 9 a následující. Číslování poznámek pod čarou 

se nemění. 

3. V čl. 4 odst. 13 se v první větě nahrazují slova „všichni přítomní členové“ slovy „nejméně 

jeden další člen“. 

4. V čl. 4 odst. 13 se v druhé větě slova „Oddělení přijímacího řízení“ nahrazují slovy 

„Studijní oddělení“. 

5. V čl. 4 odst. 13 se v třetí větě slova „Oddělení přijímacího řízení“ nahrazují slovy 

„Studijního oddělení“. 

6. V čl. 4 odst. 13 se ve čtvrté větě slova „Oddělení přijímacího řízení“ nahrazují slovy 

„Studijním oddělení“. 

7. V čl. 4 odst. 14 se v druhé větě slova „Oddělení přijímacího řízení“ nahrazují slovy 

„Studijního oddělení“. 

8. V čl. 4 odst. 14 se na konec doplňuje tato věta: „Předseda komise rozhoduje o tom, zda je 

student řádně omluven, nebo není, odůvodněné rozhodnutí je součástí dokumentace o 

státní rigorózní zkoušce.“ 

9. V čl. 4 odst. 16 se vypouští tato věta: „Další podrobnosti o státní rigorózní zkoušce včetně 

vymezení jejího obsahu jsou uvedeny v akreditaci příslušného magisterského studijního 

programu dle čl. 2 tohoto rigorózního řádu.“ 

10. V čl. 6 se vypouští odst. 2 včetně poznámky pod čarou č. 9. Dosavadní odst. 1 již není 

označen číslicí. Číslování poznámek pod čarou se nemění. 

11. V čl. 8 se za odst. 1 se vkládá nový odst. 2, který zní: „Podmínkou pro uznání diplomové 

práce jako práce rigorózní je publikování celé práce nebo její podstatné části v knižní 

monografii nebo v recenzovaných vědeckých časopisech. Předseda komise jmenuje 

nejpozději do deseti dnů od svého jmenování jednoho oponenta k vypracování posudku, 



který zohlední, zda předkládaná diplomová práce splňuje kritéria kladená na práce 

rigorózní a zda byla práce řádně publikována.“ 

 

Čl. 2  

Přechodná ustanovení 

Rigorózní řízení zahájená přede dnem účinnosti této změny předpisu, v jejichž rámci bylo či 

bude požádáno o uznání diplomové práce jako práce rigorózní, se dokončí dle dosavadního 

znění čl. 4 odst. 9 a čl. 8 předpisu. 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze dne … 2016. 

2. Tento změna předpisu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým 

senátem Univerzity Karlovy v Praze.1 

 

 

............................. 

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 

předseda Akademického senátu fakulty 

 

............................ 

doc. Mirjam Friedová, Ph.D. 

děkanka fakulty 

 

............................. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

předseda Akademického senátu univerzity 

                                                 
1 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy v Praze dne ……………. 


