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Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Sdělení děkana č. 2/2016
Rigorózní řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. S ohledem na skutečnost, že v letech 2000 až 2005 počet absolventů rigorózního řízení na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“) narůstal, kdežto od roku
2005 mnohem rychlejším tempem klesá až k současnému stavu pouhých 37 absolventů v
roce 2015 (oproti 193 absolventům v roce 2005), lze usuzovat, že zaměstnavatelé přestávají
titul PhDr. vnímat jako nezbytné kritérium pro odbornou práci, byť původně tlak na získání
tohoto titulu vycházel právě z této strany. Výrazný pokles zájmu o rigorózní řízení se
projevuje i v oborech, v nichž byl v minulosti vysoce žádaný (např. psychologie: 8
absolventů v roce 2015, 7 v roce 2014, oproti 22 v roce 2006 a 33 v roce 2005).
2. Rigorózní řízení nezapadá do soudobého evropského systému třístupňové struktury studia,
když samotné není studiem a samo o sobě nedokládá praktické schopnosti nebo praktický
přehled, což má přitom být podstatou získání akademického titulu.
3. Vzhledem k těmto skutečnostem bude fakulta jednak postupně ustupovat od konání
rigorózních řízení ve prospěch řádného doktorského studia v rámci akreditací a jednak
v rámci stávajících akreditací usilovat o zvýšení nároků na kvalitu rigorózního řízení.

Čl. 2
Rigorózní řízení v návrhu na podání akreditační žádosti
1. Do nově předkládaných návrhů na podání akreditační žádosti není povoleno vkládat
možnost konání rigorózního řízení.
2. Výjimkou z pravidla uvedeného v odst. 1 tohoto článku jsou návrhy na podání akreditační
žádosti v případě studijních oborů, v jejichž rámci se od 1. 1. 2014 k rigoróznímu řízení
přihlásilo alespoň šest uchazečů a zároveň je pro tyto obory rigorózní řízení z profesních
důvodů zásadní požadavek.

Čl. 3
Zvýšení kvality rigorózního řízení
1. Všem vedoucím základních součástí fakulty se ukládá revize pravidel pro konání
rigorózního řízení v rámci příslušných studijních oborů tak, aby se rigorózní zkouška svým
obsahem v rámci daném platnou akreditací blížila spíše nárokům kladeným na státní

doktorskou zkoušku v doktorských studijních oborech, než nárokům na státní zkoušku
konanou v magisterských studijních oborech. Absolvent rigorózního řízení musí být
schopen vystupovat jako akademik, který nejen dobře ovládá své odborné téma, ale dokáže
je též zasazovat do širších souvislostí, je schopen hlubší reflexe teoretických předpokladů a
metodologie, umí srozumitelně prezentovat vlastní stanoviska, jasně je vymezovat vůči
stanoviskům jiných akademiků a přesvědčivě odpovídat na případné protiargumenty.
2. Všem vedoucím základních součástí fakulty se ukládá revize informací o konání
rigorózního řízení na příslušném místě internetových stránek fakulty spravovaných
příslušnou základní součástí fakulty.
3. Ohledně uznávání diplomových prací jako prací rigorózních bude předložen návrh změny
Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s cílem, aby diplomová
práce mohla být jako práce rigorózní uznána pouze v případě, že tato práce nebo její
podstatná část byla publikována v knižní monografii nebo v recenzovaných vědeckých
časopisech.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Toto sdělení nabývá platnosti dne 22. 2. 2016.
2. Toto sdělení nabývá účinnosti dne 22. 2. 2016.

V Praze dne 22. 2. 2016
doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
děkanka FF UK

