RIGORÓZNÍ ŘÁD
METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.
Čl. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje1 postup přijímání přihlášek ke státní
rigorózní zkoušce, která není součástí studia (dále jen „státní rigorózní zkouška"), podrobnosti o
konání těchto zkoušek na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s. (dále jen "MUP") a jejich průběh a
hodnocení.

Čl. 2
KONÁNÍ STÁTNÍCH RIGORÓZNÍCH ZKOUŠEK NA MUP
Státní rigorózní zkoušku, po jejímž úspěšném vykonání se na MUP uděluje akademický titul „doktor
filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem) podle zákona 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“), lze na MUP konat ve studijních oborech, které jsou
na MUP uskutečňovány v magisterských studijních programech, v rámci jejichž akreditace bylo
rozhodnuto o oprávnění přiznávat tento akademický titul.2

Čl. 3
PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK
(1) Přihlášku ke státní rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který:
a) absolvoval magisterský studijní program a získal akademický titul „magistr“ podle § 46
zákona o vysokých školách v některém ze studijních oborů podle článku 2 tohoto
Rigorózního řádu MUP (dále jen „RŘ“) nebo v oboru příbuzném, pokud je takový obor
stanoven příslušným rozhodnutím rektora, nebo
b) zahájil nebo absolvoval studium v doktorském studijním programu na MUP, který je svým
zaměřením pokračováním magisterského studijního oboru podle článku 2.
(2) Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři spolu s návrhem rigorózní práce a s
dalšími přílohami a náležitostmi stanovenými příslušným rozhodnutím rektora.
(3) Písemná přihláška podepsaná uchazečem se doručuje na studijní oddělení MUP.
(4) Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy, vyzve
studijní oddělení 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) Na základě posouzení přihlášky, návrhu rigorózní práce a dalších příloh hodnotící komisí
složenou ze členů příslušné katedry sdělí studijní oddělení uchazeči do 60 dnů od doručení
přihlášky bližší podrobnosti o konání a požadavcích ke státní rigorózní zkoušce, o osobě
konzultanta pro zpracování rigorózní práce a o pravidlech používání zařízení a informačních
technologií MUP potřebných k přípravě k této zkoušce, případně ho vyzve, aby v přiměřené
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době přihlášku upravil; do této lhůty se nezapočítává doba podle odstavce 4. Téma nebo osnovu
rigorózní práce je možné upravit nejvýše jednou. Pokud ani po úpravě komise neshledá osnovu
či téma vhodným ke zpracování rigorózní práce, sdělí studijní oddělení uchazeči, že osnova či
téma rigorózní práce nejsou vhodné ke zpracování a v takovém případě se má za to, že přihláška
nebyla podána. Zájemce má právo poté podat novou přihlášku podle čl. 3 odst. 2 tohoto RŘ.
Tento postup lze opakovat bez omezení.
(6) Po doručení sdělení s bližšími podrobnostmi o konání a požadavcích ke státní rigorózní zkoušce
podle odstavce 5 uhradí uchazeč poplatek za rigorózní řízení dle čl. 6 odst. 2 tohoto RŘ ve výši
stanovené Ceníkem poplatků MUP a uzavře s MUP Smlouvu o konání rigorózního řízení.
Uzavřením Smlouvy o konání rigorózního řízení se uchazeč stává účastníkem rigorózního řízení.
Pokud uchazeč poplatek za rigorózní řízení neuhradí a Smlouvu o konání rigorózního řízení
neuzavře, má se za to, že přihláška nebyla podána.
(7) Podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce není přijímacím řízením ve smyslu ustanovení §50
zákona o vysokých školách.
(8) Účastník rigorózního řízení je povinen obhájit rigorózní práci a úspěšně složit ústní odbornou
zkoušku v maximální době tří akademických roků, přičemž tato doba se počítá od počátku
akademického roku následujícího po dni uzavření Smlouvy o konání rigorózního řízení.

Čl. 4
STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKA
(1) Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní odborné zkoušky a obhajoby rigorózní
práce.
(2) Ústní odborná zkouška se skládá z předmětu, jehož obsah je zkoušen v rámci státní závěrečné
zkoušky; tento předmět musí obsahově odpovídat studijnímu programu nebo oboru podle čl. 2
tohoto RŘ.
(3) Rigorózní práce prokazuje schopnost účastníka rigorózního řízení samostatné činnosti v oblasti
výzkumu nebo schopnost samostatné tvůrčí činnosti; ustanovení odstavce 2 platí pro téma
rigorózní práce obdobně. Rozsah rigorózní práce je alespoň 100 normostran textu. Jedna
normostrana má 1800 znaků včetně mezer. Rigorózní práce může vycházet z diplomové práce,
musí však být podstatným způsobem přepracována nebo doplněna. Jako rigorózní práci nelze
předložit obhájenou disertační práci.
(4) Účastník rigorózního řízení je povinen hotovou rigorózní práci odevzdat elektronicky
prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) a v tištěné podobě. Rozhodnutí rektora
upravující závaznou metodiku pro psaní kvalifikačních prací na MUP v platném znění se pro
rigorózní práce použije obdobně. Do 30 dnů od doručení rigorózní práce zašle studijní oddělení
MUP účastníkovi rigorózního řízení vyrozumění o termínu konání státní rigorózní zkoušky.
(5) Státní rigorózní zkouška se koná před tříčlennou zkušební komisí (dále jen „komise“). Průběh
zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné. Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň
dva členové.
(6) Předsedu a členy komise jmenuje rektor z řad profesorů, docentů a dalších odborníků
schválených vědeckou radou MUP.
(7) Garant oboru ustanoví jednoho oponenta, který vypracuje posudek předložené rigorózní práce,
druhý posudek vypracuje konzultant. Pokud bude některý z posudků negativní v tom smyslu, že
nedoporučuje práci k obhajobě, prorektor pro vědu a výzkum určí dalšího oponenta k posouzení
práce. Budou-li negativní dva posudky (vedoucí a oponent nebo první i druhý oponent), práce
nebude přijata k obhajobě; v takovém případě se čl. 4 odst. 10 věta druhá tohoto RŘ použije
obdobně. Konzultant i oponent, popřípadě oponenti, se mohou zúčastnit jednání komise,
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nejsou-li jejími členy. Předseda komise ověřuje, zda se v posudcích oponentů rigorózní práce
vyskytuje podezření z neoprávněného a neoznačeného zahrnování cizích textů do rigorózní
práce (dále jen „plagiátorství“). V případě, že se v některém posudku předložené rigorózní práce
objeví podezření z plagiátorství, určí předseda komise dalšího oponenta, který zpracuje další
oponentní posudek. Autorovi tohoto dalšího oponentského posudku jsou poskytnuty oba
předchozí posudky. Jestliže i tento další oponentní posudek potvrdí podezření z plagiátorství,
nemůže být rigorózní práce v této podobě přijata k obhajobě. Účastník rigorózního řízení je poté
povinen zpracovat rigorózní práci znovu tak, aby odpovídala příslušným normám. Účastník
rigorózního řízení v takovém případě může obhajobu rigorózní práce absolvovat až v průběhu
následujícího akademického roku. Pokud další oponentní posudek nepotvrdí podezření
z plagiátorství, může být rigorózní práce předložena k obhajobě. Plagiátorství v rigorózní práci je
konzultant, oponent nebo předseda komise povinen oznámit prorektorovi MUP pro studijní
záležitosti, který dále postupuje podle Disciplinárního řádu MUP.
(8) O konání rigorózní zkoušky se vyhotovuje protokol, který podepisuje předseda a všichni členové
komise, popřípadě konzultant a oponent či oponenti.
(9) Státní rigorózní zkouška je klasifikována „prospěl(a)“ - „neprospěl(a)“. Klasifikaci „prospěl(a)“
komise stanoví právě tehdy, složí-li účastník rigorózního řízení ústní odbornou zkoušku a obhájí-li
rigorózní práci. Pokud v jedné z částí účastník rigorózního řízení neuspěje, opakuje pouze tuto
část.
(10) Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze opakovat jen jednou. Pokud komise rozhodla, že
účastník rigorózního řízení rigorózní práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci přepracovat
nebo doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců.

ČI. 5
VYDÁNÍ DIPLOMU
Po vykonání státní rigorózní zkoušky vydá MUP účastníkovi rigorózního řízení vysokoškolský diplom a
dodatek k diplomu.

ČI. 6
POPLATKY
(1) Za přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování platí uchazeč
administrativní poplatek dle Ceníku poplatků MUP. Má-li se podle čl. 3 odst. 4, 5 a 6 tohoto RŘ
za to, že přihláška nebyla podána, uchazeč nemá právo na vrácení již zaplaceného poplatku za
přijetí přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a její administrativní zpracování.
(2) Uchazeč hradí za používání zařízení a informačních technologií a poskytování konzultací
akademickými pracovníky v souvislosti se zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní
rigorózní zkoušku poplatek za rigorózní řízení ve výši stanovené Ceníkem poplatků MUP.
(3) Způsoby, formy a termíny placení poplatků dle čl. 6 odst. 1 a 2 tohoto RŘ stanoví Směrnice o
poplatcích.

ČI. 7
RIGORÓZNÍ PRÁCE
(1) S rigorózními pracemi MUP nakládá v souladu s ustanovením § 47b zákona o vysokých školách a
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech
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souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), zejména s ustanovením § 35 odst. 3 a § 60
autorského zákona.
(2) Rigorózní práce podaná k obhajobě se zpřístupňuje k nahlížení veřejnosti nejméně pět
pracovních dní před konáním obhajoby, a to v budově MUP, kde se obhajoba koná. Každý si může
ze zpřístupněné rigorózní práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny, avšak
výhradně pro osobní potřebu v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 a 2 autorského zákona.
Získané informace, výpisy, opisy či rozmnoženiny nemohou být vydávány za studijní, vědeckou
nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. Jakékoliv jiné užití rigorózní práce či její části je
možné toliko se svolením autora.
(3) MUP nevýdělečně zveřejňuje rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků
oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze rigorózních prací,
kterou spravuje. Za zveřejňování dle tohoto odstavce se považuje umožnění nahlížení do
rigorózních prací v Odborné Knihovně Jiřího Hájka v souladu s Knihovním řádem Odborné
knihovny Jiřího Hájka.
(4) MUP užívá rigorózní práce nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo
obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě na základě ustanovení § 35 odst. 3
autorského zákona. Pro jiné způsoby užití rigorózních prací MUP uzavírá s jejich autory licenční
smlouvy, které stanoví bližší podrobnosti. Na uzavření takovéto licenční smlouvy za obvyklých
podmínek má MUP na základě ustanovení § 60 autorského zákona právo.

ČI. 8
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1) Zrušuje se Rigorózní řád MUP registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen „ministerstvo“) dne 8. června 2012 pod č. j. MSMT-25042/2012 – 30/300.
(2) Tento RŘ byl schválen rektorem dne 11. října 2012 a nabývá platnosti a účinnosti dnem
registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.3
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§ 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona o vysokých školách

4

