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Směrnice děkana
Rigorózní řízení na FTK UP v Olomouci
Článek 1
Úvodní ustanovení
Směrnice rigorózního řízení na FTK
UP vychází z Řádu rigorózního řízení
Univerzity Palackého v Olomouci (B113/3-HN),
která
upravuje
konání
rigorózních zkoušek na fakultách UP,
podávání přihlášek ke státní rigorózní
zkoušce a průběh rigorózních zkoušek.

magisterského studijního programu.
Obsah státní rigorózní zkoušky se liší
od státní závěrečné zkoušky vyššími
nároky a dále širším zvládnutím
společensko-vědního základu (zejména
filozofického, pedagogického, psychologického a sociologického).
3. Uchazeč má právo volby čtyř předmětů
z uvedených
tématických
okruhů
v návaznosti na absolvovaný obor
a zaměření rigorózní práce.

Článek 2
Státní rigorózní zkouška na FTK UP
1. Státní rigorózní zkoušku, po jejímž
vykonání se udělují akademické tituly
podle § 46 odst. 5 písm. a) až e) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákona), může vykonat absolvent
vysoké školy, který získal akademický
titul „magistr“, pokud bylo v rámci
akreditace studijního oboru rozhodnuto
podle § 78 odst. 3 zákona o oprávnění
přiznávat příslušný akademický titul,
nebo bylo rozhodnuto podle § 98 odst. 2
zákona.
2. Státní rigorózní zkoušku lze na FTK UP
vykonat v akreditovaných studijních
oborech.
3. Po vykonání zkoušky je udělován
akademický titul "doktor filozofie",
ve zkratce PhDr., uváděné před jménem.

Článek 4
Přihlášky ke státní rigorózní zkoušce
1. Přihlášku k rigorózní zkoušce je
oprávněn
podat
uchazeč,
který
absolvoval
magisterský
studijní
program a
a) získal titul „magistr“ podle § 46 odst.
4 písm. g) zákona,
b) získal titul „magistr“ podle § 21 odst.
2 písm. a) nebo § 43 odst. 2 zákona
č. 172/1990 Sb. o vysokých školách,
ve znění pozdějších předpisů a pokud
nejde o případ uvedený v § 99 odst. 9
zákona.
2. Přihláška musí být podána písemně
na předepsaném formuláři a přikládají
se k ní následující přílohy:
- strukturovaný životopis,
- úředně ověřená kopie magisterského
vysokoškolského diplomu a dodatku
diplomu (Diploma suplement) popř.
vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce, nebo dokladů podle § 25
zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých
školách,
- u absolventů zahraniční vysoké školy
osvědčení o uznání vysokoškolského
vzdělání podle § 89 až 90 zákona
ve stupni odpovídajícím magisterskému stupni nebo jeho úředně
ověřenou kopii, nejedná-li se
o studium realizované ve spolupráci
UP a zahraniční vysoké školy podle
§ 47a zákona,
- souhlas se zpracováním osobních
údajů požadovaných ve formuláři
podle odst. 2 tohoto článku

Článek 3
Obsah státní rigorózní zkoušky
1. Obsah státní závěrečné zkoušky
vymezuje v návaznosti na magisterský
studijní program předseda komise
pro rigorózní zkoušky spolu se členy
rigorózní komise a schvaluje děkan
fakulty.
2. Státní závěrečná zkouška se skládá
z ústní zkoušky a obhajoby rigorózní
práce. Stálou součástí obsahu ústní
zkoušky je zkouška z filozofie. Druhá
část
je
vymezena
rozšířeným
a prohloubeným obsahem státní závěrečné
zkoušky
absolvovaného
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ze jmenovaných členů komise je
předsedou pověřen funkcí tajemníka
rigorózní komise.
2. O zastupitelnosti členů rigorózní komise
rozhoduje po poradě s předsedou
rigorózní komise děkan fakulty.
3. Za průběh státních rigorózních zkoušek
je plně odpovědný předseda rigorózní
komise.

a obsažených v obligatorních přílohách přihlášky, a to za účelem
provádění úkonů spojených s přijetím přihlášky k státní rigorózní
zkoušce, vedením uchazeče v evidenci fakulty, konáním státní
rigorózní zkoušky a komunikací
s uchazečem související s rigorózní
zkouškou,
- přehled odborné a publikační
činnosti,
- název a anotaci (30 řádků) připravované rigorózní práce nebo již
zpracovanou rigorózní práci.
Přihlášku a příslušné dokumenty zašle
uchazeč na Oddělení dalšího vzdělávání
a podpory výuky FTK UP.
Organizaci rigorózních zkoušek zajišťuje proděkan pro studium a studijní
záležitosti ve spolupráci s předsedou
komise pro státní rigorózní zkoušky.
Přihláška je přijata v případě splnění
všech předepsaných náležitostí a po zaplacení finanční náhrady nákladů.
Není-li přihláška vyplněna řádně
a úplně v souladu s tímto řádem nebo
neobsahuje-li přihláška přílohy podle
odstavce 2 tohoto článku, je uchazeči
vrácena s uvedením nedostatků a vyzváním k jejich odstranění do jednoho
měsíce po prvním podání přihlášky.
Při nesplnění pokynů do stanoveného
termínu je přihláška považována
za neplatnou a děkan fakulty zastaví
rigorózní řízení.
Fakulta do 60 dní po přijetí přihlášky
sdělí uchazeči bližší podrobnosti
o požadavcích ke státní rigorózní zkoušce, o pravidlech přípravy a používání
zařízení a informačních technologií
potřebných k přípravě na rigorózní
zkoušku (předseda komise a členové
komise reprezentující obor podle
zaměření rigorózní práce).

1.

2.

3.

4.

5.

Článek 5
Zkušební komise pro státní rigorózní
zkoušky
1. Rigorózní komise je nejméně pětičlenná. Děkan jmenuje předsedu
a členy rigorózní komise z profesorů
a docentů a dalších odborníků, které
schválila vědecká rada fakulty. Jeden

6.
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Článek 6
Podmínky konání státní rigorózní
zkoušky, rigorózní práce
Státní rigorózní zkouška se skládá
z ústní zkoušky a obhajoby rigorózní
práce.
V rigorózní práci prokazuje uchazeč
schopnost samostatné odborné a tvůrčí
činnosti. Prokazuje vyšší metodologickou úroveň, širší a hlubší
teoretický základ podle zaměření
rigorózní práce.
Rigorózní práce se vypracovává
na téma, které je v mezích daných
akreditovanými magisterskými studijními programy nebo na ně navazujících
rozvojových a výzkumných projektů
fakulty. Jako rigorózní práce nemůže
být předložena nezměněná bakalářská,
diplomová, disertační či habilitační
práce obhájená podle zákona. Jako
změněná
bakalářská,
diplomová,
disertační či habilitační práce obhájená
podle zákona může být předložena
pouze práce dopracovaná, která může
být obsahově shodná s původní prací
v maximálním rozsahu 50 %. Uchazeč
je v takovém případě povinen předložit
i původní práci.
Jako rigorózní práci lze předložit soubor
vědeckých prací či publikací, které
uchazeč doplní uceleným úvodem
do problematiky a komentářem.
Státní doktorská zkouška vykonaná
podle § 47 odst. 4 zákona může být
na podkladě dokladů předloženým
uchazečem uznána komisí jako ústní
zkouška, je však nutné doplnit zkoušku
z filozofie.
Uchazeč odevzdává 3 výtisky rigorózní
práce na Oddělení dalšího vzdělávání
a podpory výuky FTK UP. Po zaevidování rigorózní práce stanoví předseda
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odstoupení uchazeče od státní rigorózní
zkoušky je toto odstoupení klasifikováno jako "neprospěl/a".
5. Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní
práce je možné opakovat jen jednou.
Opakování je možné nejdříve za šest
měsíců.
6. Veškerá dokumentace a formální
záležitosti se uzavírají v den konání
státní rigorózní zkoušky.
7. Po úspěšném vykonání rigorózní
zkoušky je uchazeči na slavnostní
promoci předán diplom a vysvědčení.

rigorózní komise
dva oponenty.
Oponenti uvedou jednoznačně v závěru
posudku, zda rigorózní práce splňuje
předepsané požadavky a zda doporučují
uchazeče ke státní rigorózní zkoušce
přijmout. Při dvou negativních posudcích je rigorózní práce vrácena
i s posudky uchazeči. Předložit přepracovanou nebo nově zpracovanou
rigorózní práci je možné pouze
jedenkrát, při opakovaném negativním
posouzení je rigorózní řízení ukončeno.
7. S posudky je uchazeč seznámen nejpozději týden před konáním státní
rigorózní zkoušky.

Článek 8
Stanovení výše poplatku a úhrad
1. Poplatek a úhrada za úkony spojené
s přijetím přihlášky ke státní rigorózní
zkoušce a s konáním této zkoušky se
řídí
Řádem
rigorózního
řízení
Univerzity Palackého v Olomouci (B113/3-HN) ze dne 1. září 2013 a činí
dvojnásobek
základu
vyhlášeného
MŠMT ČR pro akademický rok
zahájený v příslušném kalendářním
roce.
2. Stanovenou finanční náhradu je třeba
poukázat na účet vedený u Komerční
Banky Olomouc.
Číslo účtu:
19-1096330227/0100,
variabilní symbol: 99515971, konstantní
symbol: 0379.

Článek 7
Průběh rigorózní zkoušky a obhajoby
rigorózní práce
1. Státní
rigorózní
zkouška
může
proběhnout pouze v případě účasti
předsedy zkušební komise a nejméně
dvou dalších členů rigorózní komise.
Nutná je i účast nejméně jednoho
oponenta rigorózní práce. Při krátkodobé nepřítomnosti předsedy řídí
činnost rigorózní komise jím pověřený
člen rigorózní komise.
2. Státní rigorózní zkouška je zahájena
obhajobou rigorózní práce. V případě
neúspěšné obhajoby může předseda
rigorózní komise po poradě s ostatními
členy komise státní rigorózní zkoušku
ukončit a nepokračovat v ústní zkoušce.
3. O konání státní rigorózní zkoušky nebo
její části je vyhotoven zápis,
který podepisuje
předseda
komise
a všichni přítomní členové komise.
4. Státní rigorózní zkouška je klasifikována "prospěl/a – neprospěl/a".
Klasifikaci "prospěl/a" stanoví komise
tehdy, složí-li uchazeč ústní zkoušku
a obhájí rigorózní práci. V případě

Článek 9
Závěrečná ustanovení
1. Akademický senát FTK UP schválil
tuto směrnici na svém zasedání dne
31. října 2013 usnesením č. 6.
2. Zrušuje se Směrnice děkana č. 2/2007
ze dne 1. 2. 2007.
3. Tato směrnice nabývá platnosti dnem
jejího podpisu děkanem a účinnosti
dnem 1. 11. 2013.

V Olomouci 31. října 2013

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r.
děkan FTK UP

Přílohy:
Přihláška ke státní rigorózní zkoušce
Souhlas se zpracováním osobních údajů
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Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
tř. Míru 115, 771 11 Olomouc

PŘIHLÁŠKA
ke státní rigorózní zkoušce

Přihlášku čitelně vyplňte a odevzdejte i s přílohami na Oddělení dalšího vzdělávání a podpory výuky FTK UP

Jméno, příjmení, tituly:
(u provdaných i rodné jméno)

Datum a místo narození:
Bydliště

trvalé:

kontaktní adresa:

Ukončené vysokoškolské vzdělání:

(název a sídlo školy, fakulta, obor a datum závěrečné zkoušky)

Obor rigorózní zkoušky:

Předběžný název práce:

Dosavadní odborná praxe:

Osoby, které mohou poskytnout odborné reference:

Odborník, se kterým bylo jednáno jako s případným školitelem:

podpis uchazeče

datum

Přílohy:
1. Doklad o řádném ukončení magisterského studia a dodatku diplomu – úředně ověřená kopie
(u absolventů zahraniční vysoké školy osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání podle § 89
až 90 zákona ve stupni odpovídajícím magisterskému stupni nebo jeho úředně ověřenou kopii).
2. Název a anotace připravované rigorózní práce případně již zpracovaná rigorózní práce.
3. Strukturovaný životopis s podrobnými údaji o dosavadním studiu a odborné praxi, příp.
publikační, přednáškové a lektorské činnosti.
4. Seznam odborných přednášek a publikovaných vědeckých prací, příp. posudky těchto prací.
5. Souhlas se zpracováním osobních údajů.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, souhlasím, aby mé osobní údaje byly shromažďovány, zpracovávány a uchovávány
za účelem posouzení mé přihlášky ke státní rigorózní zkoušce na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci, pro účely vedení v evidenci fakulty, provádění úkonů
spojených s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce, konáním státní rigorózní zkoušky
a komunikací související s rigorózní zkouškou.
Osobní údaje smí být shromažďovány nejdéle po dobu stanovenou zvláštním právním
předpisem (např. zákonem č. 99/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů) nebo na základě vnitřních předpisů a norem Univerzity Palackého
v Olomouci.

Uchazeč (jméno a příjmení):
Datum:

Podpis:
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