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. e) 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 „státní rigorózní zkouška“), podrobnosti o konání těchto zkoušek na
Farmaceutické fakultě v Hradci Králové (dále jen „fakulta“), jejich průběh a hodnocení, jakož
i poplatky spojené s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky (dále jen
„poplatek“) a náhradu nákladů spojených s těmito zkouškami a přípravou na ně.

Čl. 2
Konání státních rigorózních zkoušek na fakultě
1. Na fakultě lze konat státní rigorózní zkoušku v oblasti farmacie, po jejímž vykonání se
podle čl. 2 odst. 1 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“)
uděluje akademický titul „doktor farmacie” (ve zkratce „PharmDr.“ uváděné před
jménem).
2. Na fakultě lze podle čl. 2 odst. 2 rigorózního řádu univerzity konat státní rigorózní
zkoušku v oblasti přírodních věd, po jejímž vykonání se uděluje akademický titul „doktor
přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem).

Čl. 3
Podávání přihlášek
Podrobnosti podávání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce stanoví čl. 3 rigorózního řádu
univerzity.

Čl. 4
Státní rigorózní zkouška
1. Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní
práce.
2. Ústní zkouška se skládá z předmětu, jehož obsah je na fakultě zkoušen v rámci státní
závěrečné nebo státní doktorské zkoušky. Tento předmět však musí obsahově odpovídat
absolvovanému studijnímu programu nebo oboru.
3. Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje
nebo k samostatné tvůrčí činnosti; ustanovení odstavce 2 platí pro téma rigorózní práce
přiměřeně.
4. Po dobu zpracování rigorózní práce je uchazeč zpravidla veden konzultantem1).
Konzultant je jmenován děkanem z řad profesorů, docentů a odborných asistentů fakulty.
5. Poradním orgánem děkana ve věcech rigorózního řízení je rigorózní komise.2)
6. Rigorózní komise navrhuje děkanovi přidělení konzultanta a složení zkušební komise
(dále jen „komise“) pro konkrétního uchazeče.
7. Předsedu a členy rigorózní komise pro jednotlivé obory, ve kterých se skládá státní
rigorózní zkouška, jmenuje a odvolává děkan. Členové rigorózní komise jsou z řad
profesorů, docentů a dalších odborníků schválených vědeckou radou fakulty. Komise je
nejméně pětičlenná.
8. Předseda rigorózní komise do 30 dnů od doručení rigorózní práce zašle uchazeči
vyrozumění o termínu konání státní rigorózní zkoušky.
9. Předseda rigorózní komise ustanoví nejméně jednoho oponenta, který vypracuje posudek
předložené rigorózní práce. Oponent je povinen předložit posudek písemně předsedovi
rigorózní komise a výslovně uvést a odůvodnit, že práce má stanovenou úroveň nebo že
stanovené požadavky nesplňuje.
10. Státní rigorózní zkouška se koná před komisí, jejíž členy a předsedu navrhuje pro každou
státní rigorózní zkoušku předseda rigorózní komise, počet členů komise nesmí být menší
než tři.
11. Státní rigorózní zkoušky se konají minimálně dvakrát do roka. Ústní zkouška včetně
obhajoby rigorózní práce netrvá zpravidla déle než jednu hodinu.
12. Průběh státní rigorózní zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné. O konání státní
rigorózní zkoušky nebo její části se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v jeho
zastoupení jiný člen komise a všichni přítomní členové komise; počet všech přítomných
členů komise nesmí být menší než tři.
13. Státní rigorózní zkouška začíná obhajobou rigorózní práce. Ústní zkouška se koná pouze
po úspěšné obhajobě rigorózní práce. O tom, zda uchazeč obhájil rigorózní práci,
rozhoduje komise tajným hlasováním; stejně tak rozhoduje tajným hlasováním o tom, zda
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čl. 6 odst. 2 rigorózního řádu univerzity.
čl. 14 odst. 4 statutu fakulty.

složil ústní zkoušku. Pro kladný výsledek každého z těchto hlasování je třeba
nadpoloviční většiny kladných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
14. Státní rigorózní zkouška je klasifikována „prospěl/a“ – „neprospěl/a“; klasifikaci
„prospěl/a“ komise stanoví právě tehdy, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li
rigorózní práci.
15. Pokud komise rozhodla, že uchazeč rigorózní práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci
přepracovat nebo doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců. Pokud
uchazeč rigorózní práci obhájil, ale nesložil ústní zkoušku, může opakovat ústní zkoušku
jen jednou, a to také nejdříve za šest měsíců.
16. Pokud uchazeč nesloží státní rigorózní zkoušku do dvou let ode dne, kdy poprvé
obhajoval rigorózní práci, je výsledek státní rigorózní zkoušky "neprospěl/a".

Čl. 5
Vydání diplomu
Po vykonání státní rigorózní zkoušky vydá univerzita uchazeči vysokoškolský diplom
způsobem stanoveným rektorem.

Čl. 6
Poplatek a náhrada nákladů
Podrobnosti poplatku a náhrady nákladů stanoví čl. 6 rigorózního řádu univerzity.

Čl. 7
Zveřejňování rigorózních prací
Podrobnosti zveřejňování rigorózních prací stanoví čl. 6a rigorózního řádu univerzity.

Čl. 8
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
1. Uznávání diplomových a disertačních prací upravuje čl. 7 odst. 1 a 2 rigorózního řádu
univerzity.
2. Zrušuje se Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové ze dne 28.1.2000.

3. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 18.6.2008 a nabývá platnosti
dnem schválení akademickým senátem univerzity3).
4. Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.

………………………………
RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D., v.r.

…………………………………
Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., v.r.

předseda akademického senátu fakulty

3)

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

Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 10.10.2008.

děkan

