
Třetí novela Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK 

Text novely schválený na zasedání AS UK dne 28. května 2021 

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, ve znění změny ze dne 15. června 2018 a změny ze dne 21. června 

2019, se mění takto: 

1. V čl. 2 odst. 2 se za slovo „kateder“ vkládají slova „, vedoucích center nebo ředitelů 

ústavů“. 

2. V čl. 2 odstavec 3 zní: 

„(3) Děkan na žádost uchazeče, která je součástí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce, 

určí akademického pracovníka, který v takové přihlášce vysloví souhlas s názvem a osnovou 

rigorózní práce (dále jen „pověřený akademický pracovník“), aby uchazeči sdělil bližší 

podrobnosti o konání a požadavcích ke státní rigorózní zkoušce a aby uchazeče seznámil s 

pravidly o používání zařízení a informačních technologií potřebných pro přípravu k této 

zkoušce. V případě, že taková žádost a takový souhlas nebudou součástí přihlášky ke státní 

rigorózní zkoušce, děkan postupuje podle Rigorózního řádu Univerzity Karlovy.“. 

3. V čl. 5 odst. 2 se za slovo „zvlášť“ vkládají slova „v elektronické podobě“.  

4. V čl. 5 odst. 3 se slova „se zpřístupňuje k nahlížení veřejnosti nejméně 5 a nejvýše 10 

pracovních dní před konáním obhajoby na oddělení pro profesorské, habilitační 

a rigorózní řízení fakulty“ nahrazují slovy „je veřejnosti zpřístupněna nejméně 

5 pracovních dní před konáním obhajoby ve Studijním informačním systému a ve stejné 

lhůtě v listinné podobě na akademickém pracovišti, kterého se tematický okruh práce 

týká“. 

5. V čl. 6 odst. 2 se za slovo „souhlas“ vkládají slova „pověřený akademický pracovník 

nebo“. 

6. V čl. 6 se odstavec 4 zrušuje. 

7. V čl. 7 odst. 3 se za slovo „Předsedu“ vkládají slova „a členy“, slova „a na jeho návrh její 

členy“ se zrušují a na konci textu se doplňují slova „, a to předsedu na návrh vedoucího 

příslušného akademického pracoviště a členy na návrh předsedy po projednání s tímto 

vedoucím“.  

8. V čl. 8 odst. 1 se slova „může dále požádat“ nahrazují slovem „požádá“ a slovo 

„pověřen“ se nahrazuje slovem „určen“. 

9. V čl. 8 odst. 2 větě první se slovo „který“ nahrazuje slovy „ve kterém“. 
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10. V čl. 8 odst. 2 se za první větu vkládá věta „Obhajoba rigorózní práce se koná i v případě, 

kdy oponent nedoporučí rigorózní práci k obhajobě.“. 

11. V čl. 8 odst. 2 větě třetí se slova „V případě, že byl požádán, vypracuje pověřený“ 

nahrazují slovem „Pověřený“ a za slovo „pracovník“ se vkládá slovo „vypracuje“. 

12. V čl. 8a odst. 3 se slova „předseda a všichni členové komise“ nahrazují slovy „alespoň 

jeden člen komise“. 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. U přihlášek podaných přede dnem nabytí účinnosti této změny se použijí čl. 2 odst. 3 

a čl. 6 odst. 2 Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky, ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti této změny. 

 

2. Pro rigorózní práce odevzdané přede dnem nabytí účinnosti této změny se použijí čl. 

5 odst. 2 a 3, čl. 7 odst. 3 a čl. 8 odst. 1 a 2 Pravidel pro organizaci státní rigorózní 

zkoušky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této změny. 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato změna pravidel byla schválena Akademickým senátem Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy dne 15. dubna 2021. 

2. Tato změna pravidel nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.1 

3. Tato změna pravidel nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni 

nabytí její platnosti. 

 

 

 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

 předseda akademického senátu PF UK děkan PF UK 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 

předseda akademického senátu UK 

 
1  Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu pravidel dne 28. května 2021. 


