UNIVERZITA KARLOVA
PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STÁTNÍ RIGORÓZNÍ
ZKOUŠKY NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ
V HRADCI KRÁLOVÉ
Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové 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), v souladu s Rigorózním řádem Univerzity Karlovy
a podle čl. 21 odst. 2 Statutu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové usnesl na těchto
Pravidlech pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Farmaceutické fakultě v Hradci
Králové, jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové
(dále jen „fakulta“) stanoví na základě ustanovení Rigorózního řádu Univerzity Karlovy (dále
jen „univerzita“) podrobnosti konání státní rigorózní zkoušky, která není součástí studia (dále jen
„státní rigorózní zkouška“), a podrobnosti zveřejňování rigorózních prací.
Čl. 2
Konání státních rigorózních zkoušek na fakultě
1.

2.

Na fakultě lze konat státní rigorózní zkoušku v oblasti farmacie, po jejímž vykonání se podle
čl. 2 odst. 1 písm. d) Rigorózního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „rigorózní řád“) uděluje
akademický titul „doktor farmacie” (ve zkratce „PharmDr.“ uváděné před jménem).
Na fakultě lze podle čl. 2 odst. 1 písm. c) rigorózního řádu 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
Organizace státní rigorózní zkoušky na fakultě

1.
2.

3.

1)
2)

Poradním orgánem děkana ve věcech organizace státní rigorózní zkoušky je rigorózní
komise.1)
Předsedu a členy rigorózní komise pro jednotlivé oblasti, 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. Rigorózní
komise je nejméně pětičlenná.
Rigorózní komise může děkanovi navrhnout osobu, která posoudí téma a základní osnovu
konkrétní rigorózní práce2) a která bude uchazeči poskytovat případné konzultace po dobu
Čl. 11 odst. 3 Statutu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.
Čl. 3 odst. 6 rigorózního řádu.

zpracování této práce. Rigorózní komise dále navrhuje děkanovi složení zkušební komise
pro konkrétního uchazeče. Dále rigorózní komise doporučuje předsedovi zkušební komise
osobu oponenta a přidělení dalšího akademického pracovníka pověřeného vypracováním
dílčího nebo doplňujícího hodnocení pro konkrétní rigorózní práci.
4. Předseda rigorózní komise do 30 dnů od doručení rigorózní práce zašle uchazeči vyrozumění
o termínu konání státní rigorózní zkoušky.
5. Po dobu zpracování rigorózní práce může být uchazeč veden osobou podle odstavce 3 věty
první. Tato osoba je jmenována děkanem z řad profesorů, docentů a odborných asistentů
fakulty.
6. V případě potřeby může předseda zkušební komise pověřit dalšího akademického
pracovníka vypracováním dílčího nebo doplňujícího hodnocení. Oponent, případně další
hodnotitel podle předchozí věty, je povinen předložit posudek, resp. hodnocení, písemně
předsedovi zkušební komise a výslovně uvést a odůvodnit, že práce má stanovenou úroveň
nebo že stanovené požadavky nesplňuje.
7. Rigorózní práce odevzdaná v elektronické podobě3) uchazečem k obhajobě se zpřístupňuje
k nahlížení veřejnosti pět pracovních dnů před konáním obhajoby a nejméně do následujícího
dne po konání obhajoby, a to prostřednictvím elektronického informačního systému
univerzity (studijní informační systém).4)
8. Státní rigorózní zkoušky se konají minimálně dvakrát do roka. Ústní zkouška včetně
obhajoby rigorózní práce netrvá zpravidla déle než jednu hodinu.
9. Státní rigorózní zkouška začíná obhajobou rigorózní práce. Ústní zkouška se koná pouze po
úspěšné obhajobě rigorózní práce.
10. O tom, zda uchazeč obhájil rigorózní práci, rozhoduje zkušební komise tajným hlasováním;
stejně tak rozhoduje tajným hlasováním o tom, zda složil ústní zkoušku. Zkušební komise
rozhoduje většinou, při rovnosti hlasů nebo při nedosažení potřebné většiny je uchazeč
klasifikován klasifikací pro něj příznivější.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Zrušuje se Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové ze dne 10. 10. 2008.
Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 24. 5. 2017 a nabývá platnosti
dnem schválení akademickým senátem univerzity.5)
Tento předpis nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy
nabyl platnosti.

Čl. 7 odst. 1 rigorózního řádu.
§ 47b odst. 2 zákona o vysokých školách ve spojení s čl. 7 odst. 3 rigorózního řádu a čl. 1 odst. 4 opatření rektora
č. 13/2017.
5)
§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
Akademický senát univerzity schválil předpis dne 2.6.2017
3)
4)

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
předsedkyně akademického senátu fakulty

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda akademického senátu univerzity

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan

