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Směrnice děkana č. 01/2013, 

kterou se stanoví bližší podmínky rigorózního řízení na FF UP 

Děkan FF UP po projednání v Akademickém senátu FF UP vydává v souladu se Studijním a 

zkušebním řádem UP (dále jen „řádem“) a k jeho provedení tuto směrnici: 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1) Tato prováděcí směrnice specifikuje podmínky rigorózního řízení na Filozofické fakultě UP 
v Olomouci v souladu s Rigorózním řádem Univerzity Palackého v Olomouci (B1-13/3-HN).  

2) Rigorózní řízení na FF UP je součástí nabídky celoživotního vzdělávání. 

3) Státní rigorózní zkoušku lze na FF UP konat v těch oborech magisterského studia a 

navazujícího magisterského studia, které mají oprávnění konat státní rigorózní zkoušku a 

udělovat titul PhDr. (seznam oborů je zveřejněn na webových stránkách FF UP). 

Článek 2 

Přihláška ke státní rigorózní zkoušce 

1) Uchazeč o vykonání státní rigorózní zkoušky podává přihlášku ke státní rigorózní zkoušce 

určené odpovědné osobě na Filozofické fakultě UP podle informací na webových stránkách. 

Formulář přihlášky je k dispozici na webových stránkách FF UP v sekci Zájemcům o studium – 

Rigorózní řízení - http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/rigorozni-

rizeni/formulare-k-rigoroznimu-rizeni/. Podepsanou přihlášku doručí uchazeč osobně nebo 

jako poštovní zásilku na adresu FF UP. 

 

2)  K přihlášce je třeba přiložit tyto doklady: 

 strukturovaný životopis, 

 úředně ověřenou kopii magisterského vysokoškolského diplomu nebo 
osvědčení o přiznání akademického titulu, 

 úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu (Diploma supplement), popř. 
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, 

 u absolventa zahraniční vysoké školy osvědčení o uznání vysokoškolského 
vzdělání podle § 89 až 90 zákona ve stupni odpovídajícím magisterskému 
stupni nebo jeho úředně ověřenou kopii, nejedná-li se o studium realizované 
ve spolupráci UP a zahraniční vysoké školy podle § 47a zákona, 

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/rigorozni-rizeni/formulare-k-rigoroznimu-rizeni/
http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/rigorozni-rizeni/formulare-k-rigoroznimu-rizeni/


 doklad o zaplacení nákladů spojených s rigorózním řízením na č. ú. 19-
1096330227/0100, var. s. 99210011, Komerční banka Olomouc (výše poplatku 
je stanovena rozhodnutím rektora na každý akademický rok). 

 

 

Článek 3 

Odevzdání rigorózní práce 

 

1) Rigorózní práci lze rovněž odevzdat zároveň s podáním přihlášky ke státní 
rigorózní zkoušce. 
 
2) Rigorózní práce se odevzdává ve trojím vyhotovení v pevné vazbě a rovněž v elektronické 
podobě. 
 
3) Jako rigorózní práci nelze předložit nezměněnou diplomovou magisterskou práci ani 
obhájenou disertační práci (čl. 6, odst. 2 Rigorózního řádu UP).  
 
4) FF UP sdělí uchazeči do 60 dnů od doručení přihlášky bližší podrobnosti k zahájení 
rigorózního řízení. 
 

       Článek 4 

      Státní rigorózní zkouška 

1) Státní rigorózní zkouška je veřejná a koná se před komisí sestavenou z řad profesorů, 
docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty a jmenovanou děkanem fakulty. 
Počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři. 

 
2) Rigorózní komise může na základě dokladů předložených uchazečem uznat státní 
doktorskou zkoušku vykonanou podle § 47 odst. 4 zákona jako ústní rigorózní zkoušku (čl. 9, 
odst. 1 Rigorózního řádu UP). 

 
3)  Předseda komise určí dva oponenty k vypracování posudků na rigorózní práci.  

 
4)  Státní rigorózní zkouška sestává ze dvou částí: 
- obhajoba rigorózní práce, 
- ústní zkouška (ústní zkouška sestává ze dvou částí: zkoušky z širšího základu, jímž jsou 
standardně dějiny filosofie a oborové zkoušky) 



 
Jako zkouška z širšího základu může být uznána zkouška z filosofie vykonaná v rámci 
doktorského studia. 

 
V případě, že oborem státní rigorózní zkoušky je filosofie, stanoví předmět širšího základu 
předseda komise pro státní rigorózní zkoušky z oboru filosofie.  

5) Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky vydá FF UP jejímu absolventu diplom (proti 
podpisu) do 30 dnů ode dne vykonání SRZ.  

 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tato směrnice nabývá platnosti dnem jeho vydání, tj. podpisu děkana FF UP, a účinnosti 
dnem zveřejnění na webových stránkách FF UP. 

2) Tímto se ruší směrnice děkana: 
a) Směrnice děkana FF UP k rigoróznímu řízení ze dne 10. 4. 2009. 

 3) Aktuální dokumenty k rigoróznímu řízení jsou zveřejněny na webových stránkách FF UP.
    
  

V Olomouci dne 9. 9. 2013 

doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. 

děkan FF UP 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

Kontrolní list pro obhajobu rigorózní práce a státní rigorózní zkoušku 

Poř. 

č. 
Dokument Poznámka 

1 Přihláška  

2 Zápis o státní rigorózní zkoušce  

3 Zápis o průběhu obhajoby rigorózní práce  

4 Osvědčení o vykonání rigorózní zkoušky  

5 Zápis o zkoušce z filozofie  

6 Oponentský posudek 1  

7 Oponentský posudek 2  

8 Hlasovací lístky  

9 Dohoda o provedení práce pro oponenty  

10 Výtisk RP + CD  

 


