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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

RIGORÓZNÍ ŘÁD 

KATOLICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY  

Akademický senát Katolické teologické fakulty 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 (dále jen “zákon o 

vysokých školách”) usnesl na tomto Rigorózním řádu Katolické teologické fakulty jako jejím vnitřním 

předpisu: 

 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

1. Tento řád upravuje v návaznosti na vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze (dále jen “univerzi-

ta”) a Katolické teologické fakulty (dále jen “fakulta”) pravidla státní rigorózní zkoušky, která není 

součástí studia (dále jen “rigorózní zkouška”), na fakultě. 

 

2. Postup přijímání přihlášek k rigorózní zkoušce, podrobnosti o konání této zkoušky, její průběh a 

hodnocení, jakož i náhradu nákladů spojených s touto zkouškou a přípravou na ně upravuje Rigorózní 

řád univerzity a příslušné opatření děkana. 

 

Čl. 2 

Konání rigorózní zkoušky na fakultě 

1. V souladu s § 46 odst. 5 a § 78 odst. 3 zákona o vysokých školách a s čl. 2 odst. 1 Rigorózního řádu 

univerzity lze na fakultě konat rigorózní zkoušku v oblasti katolické teologie; po jejím vykonání se 

uděluje titul “licenciát teologie” (ve zkratce “ThLic.” uváděné před jménem).  

 

2. Jsou-li splněny podmínky uvedené v čl. 2 odst. 2 Rigorózního řádu univerzity, lze na fakultě konat 

rigorózní zkoušku a udělovat příslušný akademický titul i v jiné oblasti studia, než je uvedena v odst. 1. 

 

3. Rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. 

 

Čl. 3 

Schválení a účinnost, postup do nabytí účinnosti 

1. Tento vnitřní předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 23. června 2010 a nabývá plat-

nosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.
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2. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti prvním dnem po dni nabytí jeho platnosti.  

 

 

 

ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

ThLic. Prokop Brož, Th.D. 

děkan KTF UK 

 

Akademický senát UK schválil tento statut ………………………. 

                                                 
1
 § 33 odst. 4 zákona o vysokých školách. 


