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Rigorózní řád 
EVANGELICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY 

 
Akademický senát Evangelické teologické fakulty 

se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 

a podle čl. 18 odst. 4 Statutu Evangelické teologické fakulty 
usnesl na tomto Rigorózním řádu Evangelické teologické fakulty, 

jako jejím vnitřním předpisu: 
   
   
 

Článek 1 – Úvodní ustanovení 
 
Tento řád upravuje postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí 
studia (dále jen státní rigorózní zkouška), podrobnosti o konání těchto zkoušek, jejich průběh 
a hodnocení, jakož i náhradu nákladů spojených s těmito zkouškami a přípravou na ně. 
 
 

Článek 2 – Konání státních rigorózních zkoušek a udělovaný titul 
 
Státní rigorózní zkouška se koná v návaznosti na akreditovaný magisterský studijní program.  
Na Evangelické teologické fakultě (dále jen “fakulta”) se na základě úspěšně vykonané 
rigorózní zkoušky uděluje titul “licenciát teologie” (ve zkratce “ThLic.” uváděné před 
jménem).  
 
 

Článek 3 – Podávání přihlášek 
 
1.  Přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který 
   a) absolvoval magisterský studijní program a získal titul "magistr" podle § 46 zákona o 

vysokých školách,  
   b) získal titul "magistr" podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o 

vysokých školách, pokud nezískal titul "doktor" podle § 22 téhož zákona a pokud 
nejde o případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona o vysokých školách. 

2. Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři doplněném o ověřené kopie 
vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dokladů podle § 
25 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, a o další přílohy, jejichž obsah, formu a 
další náležitosti stanoví děkan (v případě vlastních absolventů fakulty se upouští od 
povinnosti předložit ověřenou kopii diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce). 
Součástí přihlášky je sdělení názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce.  

3.  Písemná přihláška podepsaná uchazečem se doručuje fakultě. Náležitosti přihlášky a výši a 
formu placení náhrady podle článku 6 zveřejní fakulta na úřední desce fakulty.  



4.  Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy, 
vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. 
Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.  

5.  Nelze-li na fakultě konat rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul 
"magistr", fakulta uchazeči přihlášku vrátí s příslušným vysvětlením.  

6.  V případě podle odstavce 4 a 5, byla-li náhrada nákladů zaplacena, fakulta uchazeči částku 
odpovídající zaplacené náhradě vrátí po odečtení administrativních nákladů paušálně 
stanovených děkanem.  

7.  Fakulta do 60 dnů od doručení přihlášky sdělí uchazeči bližší podrobnosti o konání a 
požadavcích k rigorózní zkoušce a o pravidlech používání zařízení a informačních 
technologií potřebných k přípravě k této zkoušce; do této lhůty se nezapočítává doba 
podle odstavce 4.  

 
 

Článek 4 – Státní rigorózní zkouška 
 
1. Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby 

rigorózní práce.  
2. Ústní zkouška se skládá z předmětu, jehož obsah je na fakultě zkoušen v rámci státní 

závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky. Tento předmět však musí obsahově 
odpovídat absolvovanému studijnímu programu nebo oboru.  

3. Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo 
vývoje nebo k samostatné tvůrčí činnosti; ustanovení odstavce 2 platí pro téma 
rigorózní práce přiměřeně.  

4. Do 30 dnů od doručení rigorózní práce zašle fakulta uchazeči vyrozumění o termínu 
konání státní rigorózní zkoušky.  

5. Státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí (dále jen "komise"), průběh a 
vyhlášení výsledků jsou veřejné.  

6. Předsedu a členy komise jmenuje z profesorů, docentů a odborníků schválených 
vědeckou radou fakulty děkan fakulty. O konání státní rigorózní zkoušky nebo její 
části se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise 
a všichni přítomní členové komise; počet přítomných členů komise nesmí být menší 
než tři. Předseda komise ustanoví nejméně jednoho oponenta, který vypracuje posudek 
předložené rigorózní práce.  

7. Státní rigorózní zkouška je klasifikována "prospěl/a" – "neprospěl/a", klasifikaci 
"prospěl/a" komise stanoví právě tehdy, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li 
rigorózní práci.  

8. Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze opakovat jen jednou. Pokud komise 
rozhodla, že uchazeč rigorózní práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci přepracovat 
nebo doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců.  

 
 

Článek 5 – Vydání diplomu 
 
Po vykonání státní rigorózní zkoušky vydá univerzita uchazeči vysokoškolský diplom 
způsobem stanoveným rektorem. 
 
 
 



Článek 6 – Náhrada nákladů 
 
Náhradu průměrných nákladů spojených  
   a) s přijetím a posouzením přihlášky, poskytnutím možnosti používat zařízení a 

informační technologie, hodnocením rigorózní práce, organizací státní rigorózní 
zkoušky stanoví na základě kalkulace děkan fakulty,  

   b) s vydáním diplomu stanoví na základě kalkulace rektor.  
2. Náhrada je splatná ke dni podání přihlášky.  
 
 

Článek 7 – Přechodná, společná a závěrečná ustanovení 
 
1. Diplomová práce obhájená podle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo 

podle zákona o vysokých školách a vyhovující nárokům uvedeným v Článek 4 odst. 3. 
a 4, může být komisí uznána jako rigorózní práce podle tohoto řádu.  

2. Disertační práce obhájená podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých 
školách, nebo podle zákona o vysokých školách, resp. rigorózní zkouška vykonaná 
podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo státní doktorská 
zkouška vykonaná podle zákona o vysokých školách, může být komisí uznána jako 
rigorózní práce, resp. ústní zkouška, podle tohoto řádu. Pokud byla disertační práce 
podle první věty obhájena v rámci studia doktorského studijního programu zahájeného 
před 29. květnem 1998 jako postgraduální studium (§ 98 odst. 1 písm. c) zákona o 
vysokých školách), uzná se jako rigorózní práce podle tohoto řádu; v tomto případě se 
náhrada nákladů nevyžaduje. Ustanovení druhé věty platí i pro uznání rigorózní 
zkoušky nebo státní doktorské zkoušky jako ústní zkoušky podle tohoto řádu.  

3. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 17. září 1999 a nabývá 
platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.  

4. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy 
nabyl platnosti. 

 
 
 
 
Filip Keller                                                                              Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. 
předsedající akademickému senátu                                                                                   děkan 
 
 
 


