
 UNIVERZITA KARLOVA  
PRÁVNICKÁ FAKULTA  
 

PŘIHLÁŠKA KE STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠCE 
 
 

Datum podání   Registr. č. práce  

Datum podání   Registr. č. přihl.  

Lhůta pro vykonání státní rigorózní zkoušky  

 

Příjmení  

Jméno  

Rodné příjmení  

Akademický titul  

 

Datum narození  Rodné číslo  /  

Stát narození  

Státní občanství  

 

Adresa trvalého bydliště: 

Ulice, číslo  

PSČ, místo  

Mobil  Další telefonní kontakt  

e-mail  

Korespondenční adresa: (pouze je-li odlišná od trvalé adresy) 

Ulice, číslo  

PSČ, místo  

 

Tematický okruh  
rig. zkoušky  

 

Název 
rigorózní 
práce 

Česky  

Anglicky  

Pověřený akad. 
pracovník 

 

 
VŠ a fakulta, na níž bylo dosaženo vysokoškolské kvalifikace v oboru (studijním programu) "právo" 

Škola  

Datum absolvování  Číslo diplomu:  



Žádost o pověření akademického pracovníka 
 

Žádám*/  -   Nežádám*/ 
 
o pověření akademického pracovníka dle čl. 2 odst. 3 a čl. 8 Pravidel pro organizaci státní rigorózní 

zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy  

a zavazuji se uhradit náhradu nákladů spojených s používáním zařízení a informačních technologií 

potřebných pro přípravu ke státní rigorózní zkoušce ve výši 5 000 Kč na základě Opatření děkana č. 

6/2017 ze dne 15. 6. 2017. 

 

 

 

Dne ................................................. Podpis uchazeče: ............................................................. 

 

 

 

Podpis pověřeného akademického pracovníka: ……………………………………………… 

*/ nehodící se škrtněte 

 

 

 

 

 

Přílohy přihlášky: 

 

a) sdělení názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce 

 

b) úředně ověřená kopie magisterského diplomu nebo osvědčení o přiznání tohoto titulu v oboru 

„právo“ podle zákona č. 172/1990 Sb. nebo úředně ověřená kopie magisterského diplomu podle 

zákona č. 111/1998 Sb. ve studijním oboru „právo“ 

 

c) úředně ověřená kopie dodatku k diplomu nebo úředně ověřená kopie vysvědčení (osvědčení) o 

státní zkoušce v oboru (studijním programu) „právo“ 

ZÁZNAMY ŠKOLY (vyplní škola) 
 
 
1. Práce odevzdána dne:  I. __________________________________  II. _________________________________ 
 
 

2. Pověřený akademický 
pracovník 

 

 

3. Posuzovatel názvu a 
osnovy rigorózní práce 

 

 

4. Oponent rigorózní 
práce 

 

 
5. Vyjádření a posudky:     
 
 I. II. 

 
Pověřený  

akademický 
pracovník 

Oponent 
Pověřený 

akademický 
pracovník 

Oponent 

Vyžádáno:     

Došlo:     

 
 
6. Předseda komise:  __________________________________  
 
 
 

členové komise:  ____________________________________   _____________________________________________  
 
 
 
7. Termín státní rigorózní zkoušky stanoven na: ____________________________________________________ 
 
 
 
 

Datum konání 
státní rig.  zkoušky: 

 Datum reprobace:  

 


