Akademický senát Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle § 27
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění dalších předpisů, dne 1. 3. 2021 Řád rigorózního řízení na Filozofické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako její další předpis.
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doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D., v. r.
předsedkyně Akademického senátu FF JU

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r.
děkan FF JU

ŘÁD RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ
NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Čl. 1
Obecná ustanovení
(1) Průběh rigorózního řízení na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity se řídí zejména
§ 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a o změně a doplnění dalších
zákonů (dále „zákon o vysokých školách“) a Studijním a zkušebním řádem Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „Jihočeská univerzita“ nebo „JU“). Při
mimořádných situacích postupuje fakulta v souladu s §§ 95c, 95d zákona
o vysokých školách a využívá přiměřeně zvláštní oprávnění vysoké školy, včetně
nástrojů distančního způsobu komunikace.
(2) Státní rigorózní zkoušky (podle § 46, odst. 5 zákona o vysokých školách) za účelem
získání titulu PhDr. uváděného před jménem se na Filozofické fakultě Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „fakulta“ nebo „FF JU“) konají ve
studijních programech, které jsou k tomuto účelu akreditovány.
(3) Nelze-li na fakultě konat rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal
titul "magistr", fakulta uchazeči přihlášku vrátí s příslušným vysvětlením.
Čl. 2
Administrativní náležitosti rigorózního řízení
(1) Agendu rigorózních zkoušek i přihlášek k nim vede proděkan pro vědu a výzkum.
(2) Přihlášku ke státním rigorózním zkouškám podává uchazeč kdykoli v průběhu
akademického roku, obhajoba rigorózní práce musí proběhnout nejpozději do 24
měsíců od podání přihlášky. Přihláška má písemnou formu a je náležitým
způsobem zveřejněna na webových stránkách fakulty. Kromě personálních údajů
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(jméno a příjmení, datum a místo narození) je její součástí také uvedení studijního
programu, v němž by chtěl uchazeč rigorózní řízení vykonat.
Přílohou přihlášky jsou:
a) ověřené doklady o vzdělání a kvalifikaci,
b) strukturovaný životopis,
c) zvláštní list s názvem a tezemi rigorózní práce.
(3) V případě rigorózní práce v podobě komentované publikace se spoluautory je
nezbytné přiložit jejich vyjádření o autorském podílu uchazeče.
(4) Přihlášku zašle uchazeč na adresu Oddělení vědy a výzkumu Filozofické fakulty
Jihočeské univerzity, Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, nebo ji předá
osobně tamtéž.
(5) Proděkan pro vědu a výzkum určí na základě návrhu ředitele ústavu, jenž
akreditovaný obor zajišťuje, konzultanta rigorózní práce, a to zpravidla z pracovníků
fakulty. Konzultant posuzuje odbornou způsobilost rigorózní práce a písemně
proděkanovi pro vědu a výzkum doporučuje její postoupení k oponentnímu řízení.
Nejvyšší počet rigorózních prací, které může souběžně vést jeden konzultant, je pět.
(6) Do 60 dnů od doručení přihlášky fakulta sdělí uchazeči bližší podrobnosti
o požadavcích k rigorózní zkoušce, o její formě a průběhu, o konzultantovi rigorózní
práce a stanoví termín, v němž je uchazeč povinen uhradit poplatek za náklady
spojené s rigorózním řízením. Do 30 dnů od doručení této zprávy je uchazeč povinen
předložit svou rigorózní práci konzultantovi.
Čl. 3
Obhajoba rigorózní práce a její zveřejnění
(1) Rigorózní práce jednoznačně prokazuje schopnost samostatné vědecké činnosti
uchazeče. Alespoň v dílčím ohledu přináší teoretické, metodologické i materiálové
poznatky, které jsou nové v rámci zvoleného oboru. K posouzení budou přijímány
původní vědecké práce (včetně kritických edic doplněných odborným pojednáním),
jejichž rozsah by měl překročit 150 normostran (v provedení s vědeckým aparátem
a bibliografií). Způsob citací se řídí obvyklými citačními zásadami v oboru, v němž je
práce předkládána.
(2) Práce musí být odevzdána v tištěné a svázané podobě ve třech vyhotoveních
a v identické verzi v elektronické podobě ve formátu PDF, kterou na nosiči uchazeč
odevzdá na Oddělení pro vědu a výzkum FF JU. Rigorózní práce musí obsahovat
jméno autora, název práce, název práce v angličtině, anotaci v češtině a angličtině
a vytištěné verze musejí obsahovat podpis uchazeče pod prohlášením
o samostatném vypracování práce dle Opatření rektora o zveřejňování bakalářských,
diplomových, disertačních, rigorózních a habilitačních prací.
(3) Administrativní pracovník ústavu, na němž se rigorózní řízení koná, vloží práci do IS
STAG a vyznačí zde datum odevzdání a zablokuje další manipulaci s prací, čímž
spustí automatickou kontrolu podobnosti s jinými pracemi. Poté, co jsou výsledky
kontroly k dispozici, vyznačí konzultant rigorózní práce výsledek své vlastní kontroly
pro účely obhajoby – buď označí, že práce není plagiátem, anebo případně že je
plagiátem. Výsledek vlastního posouzení, který elektronicky vyznačil v IS STAG,
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vytiskne (stačí první strana vygenerovaného protokolu), podepíše a při obhajobě
vloží do protokolu. Konzultant rigorózní práce vypracuje rovněž krátký slovní
posudek předložené práce. V něm (v rozsahu jednoho odstavce) se vyjádří
k odborné činnosti uchazeče a shrne přínos práce. Posudek konzultanta rigorózní
práce musí explicitně obsahovat tvrzení, že předložená práce není plagiátem,
a explicitně vyjádřené stanovisko, že předloženou práci k obhajobě doporučuje.
Pokud posudek vyjádření ohledně originality práce a doporučení k obhajobě
neobsahuje, nelze k obhajobě práce přistoupit. Pokud posudek konzultanta
rigorózní práce konstatuje, že se jedná o plagiát či že práci k obhajobě
nedoporučuje, má autor právo na obhajobě své práce trvat, ale konzultant rigorózní
práce je v rámci obhajoby povinen seznámit komisi podrobně s důvody, jež jej
k tvrzení o plagiátorství a/nebo k nedoporučení práce vedou. Výsledek obhajoby
poté závisí na stanovisku komise.
(4) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí s jejím zveřejněním bez ohledu na
výsledek obhajoby. Podle § 47b zákona o vysokých školách musí být práce, posudky
oponentů a záznam o průběhu a výsledku obhajoby (protokol) zveřejněn
prostřednictvím veřejné části databáze kvalifikačních prací (zajistí Oddělení pro
vědu a výzkum FF JU ve spolupráci s příslušným ústavem, na němž se obhajoba
koná).
(5) Zveřejnění kvalifikační práce nebo její části může být v souladu s ustanovením § 47b
odst. 4 zákona o vysokých školách odloženo, a to po dobu trvání překážky pro
zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být
spolu s odůvodněním zveřejněna v databázi kvalifikačních prací v IS STAG. Po
obhájení kvalifikační práce, jíž se týká odklad zveřejnění podle věty první, předá
fakulta, na níž byla kvalifikační práce obhájena, bez zbytečného odkladu jeden výtisk
práce Útvaru pro studium rektorátu JU, který výtisk práce zašle k uchování
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
(6) Rigorózní práci posuzují dva oponenti, vybíraní zpravidla z řad profesorů nebo
docentů příslušného oboru mimo akademickou obec Jihočeské univerzity. Na návrh
ředitele příslušného ústavu, jež akreditovaný studijní program zajišťuje, jmenuje
oponenty děkan fakulty. Oponenti vypracují ve stanovené lhůtě písemné posudky,
v nichž jednoznačně uvedou, zda předloženou rigorózní práci doporučují, či
nedoporučují k obhajobě.
(7) Nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby je rigorózní práce zveřejněna
k nahlížení veřejnosti na Oddělení pro vědu a výzkum FF JU. Každý si může ze
zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.
Čl. 4
Státní rigorózní zkouška
(1) Konkrétní odpovědnost děkanovi fakulty za požadavky státní rigorózní zkoušky a za
její obsah má ředitel příslušného ústavu, jenž akreditovaný studijní program
zajišťuje.
(2) Státní rigorózní zkouška má ústní formu a skládá se a) z obhajoby rigorózní práce,
b) z rigorózní zkoušky zaměřené na metodologii, teoretické a filozofické aspekty
příslušného oboru, c) a z rigorózní zkoušky příslušné oborové disciplíny, do níž
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spadá předložená práce. Ke státní rigorózní zkoušce předloží uchazeč soupis
prostudované odborné literatury. Pokud existují další specifické požadavky pro
státní rigorózní zkoušku v rámci jednotlivých akreditovaných studijních programů,
jsou zveřejněny na webových stránkách příslušných ústavů fakulty.
(3) Nejméně tříčlennou zkušební komisi (předseda a dva členové) jmenuje na návrh
ředitele ústavu, jež akreditovaný obor zajišťuje, děkan fakulty. Alespoň jeden z členů
komise je jmenován z odborníků mimo akademickou obec Jihočeské univerzity.
(4) O průběhu a výsledcích rigorózní zkoušky je veden protokol odsouhlasený všemi
členy zkušební komise. Přílohou protokolu jsou posudky oponentů. Výsledek
rigorózní zkoušky je klasifikován jako celek stupni „vyhověl(a)“, nebo
„nevyhověl(a)“. Stupeň „vyhověl(a)“ může uchazeč získat pouze v případě, že
úspěšně složí všechny části státní rigorózní zkoušky uvedené v čl. 5, odst. (2).
Klasifikace je sdělena na závěr státní rigorózní zkoušky uchazeči a je zaznamenávána
do zápisu, který je zveřejněn podle postupu uvedeného v čl. 4 odst. (3).
(5) Náklady spojené s rigorózní zkouškou hradí uchazeč formou poplatku. Poplatek je
vyhlašován jako součást seznamu poplatků za úkony zajišťované fakultou. Poplatek
zaplatí uchazeč na účet Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
(6) O vykonání státní rigorózní zkoušky podle § 46, odst. 6 zákona o vysokých školách
vydá vysoká škola diplom; tento diplom je veřejnou listinou a je opatřen státním
znakem České republiky spolu s uvedením označení příslušné vysoké školy
a akademického titulu, který je udělován. Diplom bude uchazeči po úspěšném
složení rigorózní zkoušky předán při nejbližším termínu promocí. V diplomu je
vysoká škola oprávněna uvádět rodné číslo osoby, o kterou jde, bylo-li přiděleno.

Čl. 5
Řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo
obhajoby rigorózní práce
(1)

V řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní rigorózní zkoušky nebo její součásti
rozhoduje rektor a řízení je upraveno v § 47c až 47e zákona o vysokých školách.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení

(1) Ruší se Řád rigorózního řízení na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích, který byl účinný ode dne 17. 12. 2018.
(2) Tento Řád rigorózního řízení na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích byl schválen kolegiem děkana dne 9. 2. 2021 a Akademickým senátem
FF JU dne 1. 3. 2021.
(3) Tento Řád rigorózního řízení na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích nabývá účinnosti dne 3. 3. 2021.
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