Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze – Změna Rigorózního řádu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), dne 28. dubna 2006 pod čj. 12 120/2006-30 změnu Rigorózního řádu
Univerzity Karlovy v Praze.

..........................................
Ing. J. Beneš, CSc.
ředitel odboru vysokých škol

ZMĚNA
RIGORÓZNÍHO ŘÁDU
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
Akademický senát Univerzity Karlovy
se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
a podle čl. 27 Statutu Univerzity Karlovy
usnesl na této změně Rigorózního řádu Univerzity Karlovy:
Čl. 1
Rigorózní řád Univerzity Karlovy v Praze se mění takto:
1. V čl. 1 se za slova „jakož i“ vkládají slova „poplatky spojené s přijetím přihlášky
a konáním rigorózní zkoušky (dále jen „poplatek“) a“.
2. V čl. 3 odst. 2 se za slova „diplomu a“ vkládají slova „dodatku k diplomu nebo“, slova
„zkoušce nebo dokladů“ se nahrazují slovy „zkoušce, anebo dokladů“ a za slova „další
náležitosti“ se vkládá čárka a slova „včetně způsobu doložení zaplacení poplatku“, za
kterými se vkládá čárka.
3. V čl. 3 odst. 3 větě druhé se za slovy „přihlášky“ vkládá čárka a slova „výši poplatku“.
4. V čl. 3 odst. 4 větě první se za slovem „přílohy“ vkládají slova „anebo nebyl-li uhrazen
poplatek“.
5. V čl. 3 se na konec odstavce 4 doplňuje věta, která zní: „Poplatek je nevratný.“.
6. V čl. 6 nadpis zní: „Poplatek a náhrada nákladů“.
7. V čl. 6 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„1. Výši poplatku stanoví opatřením děkan.“.
Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.
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8. V čl. 6 odst. 3 větě druhé se za slovo „stanoví“ vkládá slovo „opatřením“.
9. Za čl. 6 se vkládá nový článek 6a, který včetně nadpisu zní:
„Čl. 6a
Zveřejňování rigorózních prací
1. Rigorózní práce podaná k obhajobě se zpřístupňuje k nahlížení veřejnosti nejméně pět
pracovních dní před konáním obhajoby, a to v místě určeném opatřením děkana
fakulty, na které se obhajoba koná; v tomto opatření se rovněž stanoví doba, po kterou
je rigorózní práce zpřístupněna a případné další organizačně administrativní
náležitosti.
2. V opatření děkana podle odstavce 1 se rovněž stanoví kalkulace nákladů na
pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin a způsob jejich pořizování v případě, že
rigorózní práce nebo její část nemá písemnou podobu.
3. Osoba, která nahlíží do rigorózní práce, musí být poučena o tom, že získané
informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní,
vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. Fakulta může požadovat
písemné prohlášení o tom, že osoba, která nahlíží, si je těchto omezení vědoma.
4. Opatření děkana podle odstavce 1 se zveřejňuje na úřední desce fakulty. Na úřední
desce fakulty se též zveřejňují jména studentů, kteří práci k obhajobě předložili, názvy
rigorózních prací a termíny konání obhajob.
5. Zveřejňování rigorózních prací, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků
oponentů a výsledků obhajoby se uskutečňuje prostřednictvím věcné nebo
elektronické databáze.
6. Organizačně administrativní náležitosti nahlížení prostřednictvím věcné databáze
stanoví opatření děkana, které se zveřejňuje na úřední desce fakulty a na jehož obsah
se přiměřeně vztahují ustanovení odstavců 1 a 3. Tímto způsobem se rigorózní práce
a údaje podle odstavce 5 zpřístupňují nejpozději dvacet jeden den po konání obhajoby
s tím, že musí být zpřístupněny nejméně po dobu, kdy nejsou zpřístupněny
prostřednictvím elektronické databáze.
7. Podrobnosti o zpřístupnění prostřednictvím elektronické databáze se stanoví
opatřením rektora podle čl. 17 odst. 4 statutu.
8. Rigorózní práci určenou k obhajobě uchazeč odevzdá i v elektronické podobě ve lhůtě
stanovené děkanem, nevylučuje-li to její povaha.
9. Rigorózní práce musí obsahovat abstrakt. Uchazeč ve lhůtě a způsobem podle
odstavce 8 též zvlášť odevzdá abstrakt rigorózní práce v českém a anglickém jazyce;
tento abstrakt musí být obsahově shodný s abstraktem uvedeným v rigorózní práci.“.
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Čl. 2
1. Tato změna Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) byla
schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 21. dubna 2006.
2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže
a tělovýchovy.1)
3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po
dni, kdy nabyla platnosti.
...................................
předseda akademického senátu

1)

...................................
rektor

§ 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 28. dubna 2006.
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