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ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STÁTNÍ RIGORÓZNÍ 

ZKOUŠKY NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY 

Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 

odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na této změně 

Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, 

jako na jejím vnitřním předpisu: 

Čl. I 

Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 

ze dne 2. června 2017 se mění takto: 

1. V čl. 6 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 

„(2) Uchazeč může napsat rigorózní práci v jiném jazyce, pokud o to požádá v přihlášce 

ke státní rigorózní zkoušce a pokud k tomu dá souhlas ten, kdo schvaluje název a základní 

osnovu rigorózní práce.  

  (3) Obhajoba rigorózní práce zpracované v jiném jazyce se vždy koná v českém 

jazyce.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4. 

2. Čl. 7 zní: 

„Čl. 7 

Zkušební komise 

(1)  Osoby, které mohou být předsedou nebo členem zkušební komise pro státní rigorózní 

zkoušku, jmenuje děkan z profesorů, mimořádných profesorů, docentů a významných 

odborníků. Významní odborníci musí být schváleni vědeckou radou fakulty a v případě, že 

jde o členy akademické obce fakulty, musí mít vědeckou hodnost. 

(2)  Zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku je tříčlenná. 

(3) Předsedu zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku a na jeho návrh její členy 

jmenuje děkan.“. 

3. V čl. 8 se vkládá nový odstavec 1, který zní: 

„(1) Oponenta, který musí být alespoň absolventem magisterského studijního programu, 

ustanoví předseda komise. Předseda komise může dále požádat pověřeného akademického 

pracovníka, pokud byl pověřen, o vypracování vyjádření.“. 

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3. 

4. V čl. 8 odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“. 
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5. Za čl. 8 se vkládá nový čl. 8a, který zní: 

„Čl. 8a 

Průběh státní rigorózní zkoušky 

(1) Průběh státní rigorózní zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné. 

(2) Oponent, popřípadě pověřený akademický pracovník, se mohou státní rigorózní 

zkoušky účastnit, i když nejsou členy zkušební komise pro státní rigorózní zkoušku. 

(3) O konání státní rigorózní zkoušky se vyhotovuje zápis, který stručně zaznamená 

průběh státní rigorózní zkoušky s uvedením položených otázek a celkové hodnocení uchazeče 

a který podepisuje předseda a všichni členové komise.“. 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Uchazeči, kteří podali přihlášku ke konání státní rigorózní zkoušky přede dnem nabytí 

účinnosti této změny Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy, se řídí Pravidly pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této změny. 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tato změna pravidel byla schválena Akademickým senátem Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy dne 26. 4. 2018. 

(2) Tato změna pravidel nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.1 

(3) Tato změna pravidel nabývá účinnosti dnem 1. října 2018. 

 

                                                 
1  Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu pravidel dne 15. 6. 2018. 
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 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., v. r. prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r. 

 předseda akademického senátu PF UK děkan PF UK 

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., v. r. 

předseda akademického senátu UK 

 

  


