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Shrnutí obsahu tzv. rigorózního balíčku 

Změny, které přináší rigorózní balíček: 

1) nově se rigorózní práce v listinné podobě odevzdávají na sekretariátu katedry, které se týká 

tematický okruh rigorózní práce, a nikoliv na studijním oddělení (čl. 23 OD č. 17/2017) 

2) zavádí se nový způsob ustavování komise pro státní rigorózní zkoušku: vedoucí akademického 

pracoviště navrhne předsedu a předseda komise po projednání s ním navrhne ostatní členy 

komise, navrhne termín konání státní rigorózní zkoušky a tyto návrhy zašle studijnímu oddělení; 

děkan, resp. příslušný proděkan, jmenuje komisi a schválí termín konání státní rigorózní zkoušky 

(čl. 7 odst. 3 POSRZ) 

3) oponentský posudek a posudek pověřeného akademického pracovníka se odevzdávají pouze 

v elektronické podobě nahráním do SIS; to platí rovněž pro posudky týkající se diplomových 

a disertačních prací (čl. 30, 33 a 36 OD č. 17/2017) 

4) lhůta pro konání státní rigorózní zkoušky nebo lhůta pro uznání nebo neuznání diplomové nebo 

disertační práce jako rigorózní se nově staví po dobu letních prázdnin jako u prací diplomových; 

připadá-li však počátek této lhůty na období od 1. května do 15. června, je posledním dnem lhůty 

poslední den akademického roku (čl. 1 odst. 3 OD 6/2017) 

5) vyjasňuje se vztah pověřeného akademického pracovníka (PAPa) a toho, kdo posuzuje název 

a osnovu rigorózní práce podle Rigorózního řádu UK; pokud jde pověřeného akademického 

pracovníka tak se stanoví, že o něho musí požádat uchazeč v přihlášce ke státní rigorózní zkoušce 

a tento pověřený akademický pracovník musí v takové přihlášce vyslovit souhlas s názvem 

a osnovou rigorózní práce; pokud nebudou uvedené podmínky splněny, děkan určí 

tzv. posuzovatele názvu a osnovy rigorózní práce podle Rigorózního řádu UK, který název 

a osnovu rigorózní práce schválí nebo neschválí (čl. 2 odst. 3 POSRZ) 

6) důležité změny se týkající uznávání diplomových prací za rigorózní práce (čl. 49 OD č. 17/2017) 

- výslovně se stanoví, že oponent v posudku uvede, že diplomovou práci doporučuje, nebo 

nedoporučuje k uznání; vzor takového oponentského posudku se pro využití oponentům 

vkládá jako nová příloha č. 7a opatření č. 17/2017 

- komise se usnese, zda diplomovou práci uznává nebo neuznává jako práci rigorózní; zasedání 

komise probíhá bez přítomnosti uchazeče; podkladem pro toto usnesení je oponentský 

posudek s tím, že komise se od něj může odchýlit; v případě neuznání není důvodu konat 



ústní část státní rigorózní zkoušky a postup vedoucí k vykonání státní rigorózní zkoušky končí; 

v případě uznání se musí do 1 měsíce konat státní rigorózní zkouška (už jen její ústní část) 

7) důležité změny se týkající uznávání disertačních prací za rigorózní práce (čl. 50 OD č. 17/2017) 

- jasně se odlišuje postup v případě, že uchazeč žádá (1) pouze o uznání disertační práce za 

práci rigorózní nebo (2) žádá jak o uznání disertační práce za práci rigorózní, tak o uznání 

státní doktorské zkoušky jako ústní zkoušky, která je částí státní rigorózní zkoušky 

- výslovně se stanoví, že oponent v posudku uvede, že disertační práci doporučuje, nebo 

nedoporučuje k uznání; vzor takového oponentského posudku se pro využití oponentům 

vkládá jako nová příloha č. 7a opatření č. 17/2017 

- pokud uchazeč žádá pouze o uznání disertační práce jako práce rigorózní, usnese se komise, 

zda disertační práci uznává nebo neuznává jako práci rigorózní; zasedání komise probíhá bez 

přítomnosti uchazeče; podkladem pro toto usnesení je oponentský posudek s tím, že komise 

se od něj může odchýlit; v případě neuznání není důvodu konat ústní část státní rigorózní 

zkoušky a postup vedoucí k vykonání státní rigorózní zkoušky končí; v případě uznání se musí 

do 1 měsíce konat státní rigorózní zkouška (už jen její ústní část) 

- pokud uchazeč žádá jak o uznání disertační práce za práci rigorózní, tak o uznání státní 

doktorské zkoušky za ústní část státní rigorózní zkoušky, má postup tyto dvě fáze: (1) komise 

se usnáší, zda disertační práci uznává, nebo neuznává jako práci rigorózní; zasedání komise 

probíhá bez přítomnosti uchazeče; podkladem pro toto usnesení je oponentský posudek 

s tím, že komise se od něj může odchýlit (2) v případě neuznání není důvodu usnášet se 

o uznání státní doktorské zkoušky jako státní rigorózní zkoušky a postup vedoucí k vykonání 

státní rigorózní zkoušky končí; pokud komise práci uzná, následuje usnesení komise o tom, 

zda uznává nebo neuznává státní doktorskou zkoušku jako ústní zkoušku; v případě neuznání 

se musí do 1 měsíce konat státní rigorózní zkouška (už jen její ústní část) 

8) ruší se ustanovení, že rovnoprávně s českým jazykem může být použit slovenský jazyk; tato 

skutečnost však neznamená, že by nemohla být rigorózní práce psána ve slovenském jazyce, 

ovšem bude se tak moci dít pouze se souhlasem pověřeného akademického pracovníka nebo 

toho, kdo schvaluje název a základní osnovu rigorózní práce (čl. 6 POSRZ) 

9) explicitně se normuje, že i v případě nedoporučujícího posudku se koná obhajoba rigorózní 

práce (čl. 8 odst. 2 POSRZ) 

 

Přechodná ustanovení: 

1) změny týkající se přihlášek se použijí až na přihlášky podané od 1. června 2021 

2) změny týkající se rigorózních prací a postupu, který následuje po jejich odevzdání, se použijí až na 

rigorózní práce odevzdané od 1. června 2021 

 


