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UNIVERZITA	KARLOVA	
KATOLICKÁ	TEOLOGICKÁ	FAKULTA	

	
	
	

Pravidla	pro	organizaci	státní	rigorózní	zkoušky	
na	Katolické	teologické	fakultě	Univerzity	Karlovy	

	
Akademický	senát	Katolické	teologické	fakulty	

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),	

ve	znění	pozdějších	předpisů,	
usnesl	na	těchto	

Pravidlech	pro	organizaci	státní	rigorózní	zkoušky	na	Katolické	teologické	fakultě	
jako	na	jejím	vnitřním	předpisu.	

	
	

Čl.	1	
Úvodní	ustanovení	

	
1. Konání	státní	rigorózní	zkoušky,	která	není	součástí	studia	(dále	jen	„státní	rigorózní	

zkouška“),	se	řídí	pravidly,	která	stanoví	zákon	č.	111/1998	Sb.,	o	vysokých	školách	
a	 o	 změně	 a	 doplnění	 dalších	 zákonů	 (zákon	 o	 vysokých	 školách),	 ve	 znění	
pozdějších	 předpisů	 (dále	 jen	 „zákon	 o	 vysokých	 školách“),	 a	 vnitřní	 předpisy	
Univerzity	Karlovy	(dále	jen	„univerzita“),	zvláště	Rigorózní	řád	Univerzity	Karlovy	
(dále	jen	„rigorózní	řád	univerzity“).	

2. Tato	Pravidla	pro	organizaci	státní	rigorózní	zkoušky	na	Katolické	teologické	fakultě	
(dále	 jen	 „fakulta“)	 stanoví	další	podrobnosti	o	konání	 státní	 rigorózní	 zkoušky	na	
fakultě	a	o	udělovaných	akademických	titulech.	

	
	

Čl.	2	
Konání	státní	rigorózní	zkoušky	

	
1. Státní	 rigorózní	 zkoušku	 lze	 na	 fakultě	 konat	 v	 té	 oblasti	 studia,	 jež	 odpovídá	

magisterskému	studijnímu	programu,	který	 je	na	 fakultě	uskutečňován	a	s	nímž	 je	
spojeno	oprávnění	přiznávat	akademické	tituly	podle	ustanovení	§	46	odst.	5	zákona	
o	vysokých	školách.	

2. Státní	 rigorózní	 zkouška	 se	 skládá	 ze	 dvou	 částí,	 a	to	 ústní	 zkoušky	 a	obhajoby	
rigorózní	práce. Obě	části	zkoušky	se	konají	v	jednom	dni.	Obhajoba	rigorózní	práce	
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předchází	ústní	 zkoušce.	Ústní	 zkouška	 se	koná	 jen	v	případě,	 že	uchazeč	úspěšně	
obhájí	rigorózní	práci.	

3. Obsah	 ústní	 zkoušky	 odpovídá	 svým	 zaměřením	 obsahu	 státní	 závěrečné	 zkoušky	
konané	 na	 fakultě	 v	odpovídajícím	 magisterském	 studijním	 programu.	 Vědomosti	
uchazeče,	 jež	 jsou	 ústní	 zkouškou	 prověřovány,	 mají	 prokazatelně	 přesahovat	
vědomosti,	jež	jsou	na	fakultě	prověřovány	v	průběhu	státní	závěrečné	zkoušky.	

4. Rigorózní	práce	prokazuje	schopnost	samostatné	činnosti	v	oblasti	výzkumu,	vývoje	
nebo	další	samostatné	tvůrčí	činnosti.	

5. Diplomová	práce	obhájená	podle	zákona	č.	172/1990	Sb.,	o	vysokých	školách	nebo	
podle	zákona	o	vysokých	školách	a	vyhovující	nárokům	uvedeným	v	odstavci	4	může	
být	 zkušební	 komisí	 uznána	 jako	 rigorózní	 práce	 podle	 těchto	 pravidel.	 Přihlíží	 se	
přitom	 zejména	 k	 tomu,	 zda	 byly	 posudky	 vzniklé	 v	 souvislosti	 s	 obhajobou	
diplomové	 práce	 kladné	 a	 pochvalné,	 a	 také	 k	 tomu,	 zda	 již	 byla	 celá	 diplomová	
práce	 nebo	 její	 podstatná	 část	 publikována	 v	 recenzované	 odborné	 monografii,	
recenzovaném	odborném	sborníku	nebo	recenzovaném	odborném	časopise.	

6. Rigorózní	 práci	 určenou	 k	 obhajobě	 odevzdává	 uchazeč	 v	elektronické	 i	 listinné	
podobě. Opatření	 děkana	 stanoví	 organizačně	 administrativní	 náležitosti	 nahlížení	
do	 těchto	prací	 a	kalkulaci	nákladů	na	pořizování	výpisů,	opisů	nebo	 rozmnoženin	
a	způsob	jejich	pořizování.	Při	postupu	podle	odstavce	5	odevzdá	uchazeč	v	listinné	
podobě	 i	 posudky	 oponentů	 diplomové	 práce	 a	publikaci	 obsahující	 diplomovou	
práci	nebo	její	podstatnou	část.	

7. Rigorózní	 práce	 odevzdaná	 uchazečem	 k	 obhajobě	 se	 zpřístupňuje	 k	 nahlížení	
veřejnosti	 nejméně	 pět	 pracovních	 dnů	 před	 konáním	 obhajoby,	 a	to	 na	 studijním	
oddělení	děkanátu	fakulty,	v	platných	úředních	hodinách.	

8. Další	 podrobnosti	 o	 organizačně	 administrativních	 náležitostech	 státní	 rigorózní	
zkoušky	a	o	souvisejících	lhůtách	i	poplatcích	upravuje	opatření	děkana.	

	
	

Čl.	3	
Udělované	akademické	tituly	

	
Po	vykonání	státní	rigorózní	zkoušky	se	udělují	akademické	tituly	stanovené	zákonem	o	
vysokých	školách.	V	oblasti	teologie	se	uděluje	akademický	titul	„licenciát	teologie“	(ve	
zkratce	„ThLic.“	uváděné	před	jménem).1	

	
	

Čl.	3	
Závěrečná	ustanovení	

	
1. Zrušuje	se	Rigorózní	řád	Katolické	teologické	fakulty	Univerzity	Karlovy	v	Praze	ze	

dne	23.	června	2010.	

                                                
1	§	46	odst.	5	písm.	e)	zákona	o	vysokých	školách.	
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2. Tato	 pravidla	 byla	 schválena	 akademickým	 senátem	 fakulty	 dne	 31.	 května	 2017	
a	nabývají	platnosti	dnem	schválení	akademickým	senátem	univerzity.	

3. Tato	pravidla	nabývají	účinnosti	prvním	dnem	kalendářního	měsíce	následujícího	po	
dni,	kdy	nabyla	platnosti.	

	

	

	

David	Vopřada,	Dr.	
předseda	AS	KTF	UK	

ThLic.	Prokop	Brož,	Th.D.	
děkan	KTF	UK	

	
	
	

PhDr.	Tomáš	Nigrin,	Ph.D.	
předseda	AS	UK	

	

_________________________	

Akademický	senát	Univerzity	Karlovy	schválil	tento	vnitřní	předpis	dne	23.	června 2017.	


