UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle čl. 25
Statutu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové usnesl na tomto Rigorózním řádu
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tento řád upravuje postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí
studia (dále jen „rigorózní zkouška“), podrobnosti o konání těchto zkoušek na Farmaceutické
fakultě v Hradci Králové (dále jen „fakulta“), jejich průběh a hodnocení, jakož i náhradu
nákladů spojených s těmito zkouškami a přípravou na ně.
Čl. 2
Konání státních rigorózních zkoušek na fakultě
1. Rigorózní zkoušku na fakultě lze konat podle § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále zákon o vysokých školách).
2. Na fakultě lze konat rigorózní zkoušku v oblasti farmacie, po jejímž vykonání se podle
čl. 2 odst. 1 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze uděluje akademický titul
„doktor farmacie” (ve zkratce „PharmDr.“ uváděné před jménem).
3. Na fakultě lze konat rigorózní zkoušku a udělovat příslušný akademický titul i v jiné
oblasti studia, než je uvedeno v čl. 2 odst. 1 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze,
a to za podmínky, že fakulta uskutečňuje magisterský studijní program, v rámci jehož
akreditace bylo rozhodnuto o oprávnění udělovat příslušný akademický titul uvedený
v čl. 2 odst. 1 písm. a), b), c), d), nebo e) téhož řádu a má oprávnění konat habilitační
řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v oboru v dané oblasti.

Čl. 3
Podávání přihlášek
1. Přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který:
a) absolvoval magisterský studijní program a získal titul „magistr“ podle § 46 odst. 4
zákona o vysokých školách,
b) získal titul „magistr“ podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o
vysokých školách, pokud nezískal titul „doktor“ podle § 22 téhož zákona.
2. Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři, doplněna o ověřené kopie
vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, stručný životopis,
osvědčení o státním občanství; cizinci předloží osvědčení o cizí státní příslušnosti.
Absolventi zahraničních vysokých škol předloží doklad o nostrifikaci. Součástí přihlášky
je sdělení názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce.
3. Náležitosti přihlášky a výše náhrady jsou zveřejněny na úřední desce fakulty.
4. Přihláška se doručuje fakultě.
5. Přihlášku posuzuje předseda příslušné zkušební komise (dále jen „komise“).
6. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy,
vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.
Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.
7. Nelze-li na fakultě konat rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul
„magistr“, fakulta uchazeči přihlášku vrátí s příslušným vysvětlením.
8. Fakulta do 60 dnů od doručení přihlášky sdělí uchazeči bližší podrobnosti o konání a
požadavcích k rigorózní zkoušce a o pravidlech používání zařízení a informačních
technologií potřebných k přípravě k této zkoušce; do této lhůty se nezapočítává doba
související s přijímáním přihlášky podle odst. 6.
Čl. 4
Státní rigorózní zkouška
1. Rigorózní zkouškou má uchazeč prokázat, že má hlubší vědomosti ve zvoleném vědním
oboru a jeho širším základu, že ovládá základní metody vědecké práce, že je způsobilý si
osvojovat nové poznatky vědy a praxe, kriticky je hodnotit a že je schopen získané
vědomosti aplikovat tvořivým způsobem.

2. Rigorózní zkouška se skládá z ústní zkoušky a z obhajoby rigorózní práce. Koná se před
komisí.
3. Komise se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Komisi jmenuje po schválení
vědeckou radou fakulty děkan pro každý vědní obor, z kterého se na fakultě vykonávají
rigorózní zkoušky. Další členy komise jmenuje Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy. Předsedou komise je profesor nebo docent fakulty, ostatní členové mohou
být jmenováni z odborníků fakulty s titulem DrSc., CSc., Ph.D., nebo Dr. i z pracovníků
mimofakultních.
4. Písemná práce se vypracovává na téma ze zvoleného vědního oboru, které uchazeč
dohodne s předsedou komise.
5. Po dobu zpracování rigorózní práce je uchazeč zpravidla veden konzultantem (čl. 6
odst. 1), o jehož přidělení rozhoduje předseda komise. Konzultant je z řad profesorů,
docentů a odborných asistentů fakulty s titulem DrSc., CSc., Ph.D., nebo Dr. a je
jmenován děkanem.
6. Předseda komise může povolit, aby jako písemná práce byla přijata i jiná práce uchazeče
(soubor publikovaných prací, diplomová práce), pokud splňuje příslušné podmínky.
7. Předseda komise určí na posouzení písemné práce nejméně jednoho oponenta z členů
komise, eventuelně i z nečlenů komise. Oponent je povinen předložit posudek písemně a
výslovně uvést a odůvodnit, že práce má stanovenou úroveň, nebo že stanovené
požadavky nesplňuje.
8. Komise na základě posudků oponenta (oponentů) rozhodne, přijme-li písemnou práci
nebo ji vrátí uchazeči k přepracování.
9. Je-li písemná práce přijata, předseda komise určí termín rigorózní zkoušky a nejpozději
třicet dní před jejím konáním termín uchazeči oznámí.
10. Zkoušky se konají dvakrát do roka.
11. Ústní zkoušku vykonává uchazeč ze zvoleného vědního oboru, který je na fakultě
předmětem státní závěrečné zkoušky nebo státní doktorské zkoušky.
12. Ústní zkouška včetně obhajoby rigorózní práce nemá trvat déle než jednu hodinu. Je
veřejná.
13. O výsledku rigorózní zkoušky rozhodují členové komise na neveřejném zasedání. O
výsledku se hlasuje zdvihnutím ruky. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Výsledek hlasování vyhlásí předseda veřejně.
14. Rigorózní zkouška je klasifikována „prospěl/a“ - „neprospěl/a“. Klasifikaci „prospěl/a“
komise stanoví tehdy, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li rigorózní práci.

15. O průběhu rigorózní zkoušky a výsledku hlasování se vyhotoví zápis, který podepíše
předseda komise a všichni přítomní členové komise.
16. Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze opakovat jen jednou, nejdříve za šest
měsíců. V případě neúspěchu v jedné části rigorózní zkoušky se opakuje jen neúspěšná
část.
Čl. 5
Vydání diplomu
Uchazeči po vykonání rigorózní zkoušky přizná Univerzita Karlova akademický titul a vydá
diplom způsobem stanoveným rektorem.
Čl. 6
Náhrada nákladů
1. Náhradu nákladů spojených s používáním zařízení a informačních technologií a
s poskytováním konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním
rigorózní práce a s přípravou na rigorózní zkoušku hradí uchazeč, pokud nabídku služeb
přijme.
2. Využívání těchto služeb uchazečem je zpravidla založeno na smlouvě1); její součástí je i
výše náhrady nákladů za tyto služby, kterou stanoví děkan svým opatřením.
3. Náklady spojené s promocí a s ozdobným provedením diplomu hradí uchazeč, pokud
nabídku služeb přijme. Výši náhrady těchto nákladů stanoví rektor.
4. Přijetí a posuzování přihlášky, hodnocení rigorózní práce a konání rigorózní zkoušky se
pro účely náhrady nákladů považují za výkony vzdělávací činnosti.
Čl. 7
Přechodná, společná a závěrečná ustanovení
1. Disertační práce obhájená podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách,
nebo podle zákona o vysokých školách, resp. rigorózní zkouška vykonaná podle § 22 odst.
2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo státní doktorská zkouška vykonaná
podle zákona o vysokých školách může být komisí uznána jako rigorózní práce, resp. ústní
zkouška, podle tohoto řádu; pokud byla obhájena, resp. složena, v rámci postgraduálního

studia podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo studia
v doktorském studijním programu zahájeného před 1. lednem 1998, jako rigorózní práce,
resp. ústní zkouška, podle tohoto řádu se uzná, v tomto případě se náhrada nákladů
nevyžaduje.
2. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 8. 12. 1999 a nabývá platnosti
dnem schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze2).
3. Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy
v Praze.

………………………………

…………………………………

RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.,

Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.,

předseda akademického senátu

děkan

Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze schválil tento řád dne 28. 1. 2000.

1)
2)

§ 51 občanského zákoníku.
§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

