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UNIVERZITA KARLOVA 
HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

 
PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY 

 NA HUSITSKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTĚ 
UNIVERZITY KARLOVY 

 
 

Akademický senát Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy 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 (dále jen „zákon o vysokých školách“), a 
podle čl. 5 odst. 11 písm. b) Statutu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, v platném znění, 
usnesl na těchto Pravidlech pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Husitské teologické fakultě 

Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu: 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Tato Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Husitské teologické fakultě (dále jen 
„pravidla“; „fakulta“) stanoví podle čl. 4 odst. 13 a čl. 7 odst. 3 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy 
(dále jen „rigorózní řád“, „univerzita“) podrobnosti o konání státní rigorózní zkoušky a zveřejňování 
rigorózních prací.  
 
 

Čl. 2 
Konání státní rigorózní zkoušky 
(K čl. 4 odst. 13 rigorózního řádu) 

 
 
1. Státní rigorózní zkouška se koná ve třech obdobích každého akademického roku, a to v únoru, 

červnu a září.  
2. Státní rigorózní zkouška se koná v českém jazyce nebo slovenském jazyce. Státní rigorózní zkouška 

se může konat i v jazyce, ve kterém je akreditován studijní program, jehož akreditace zakládá 
oprávnění konat státní rigorózní zkoušku.  

3. Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky. 
Obě části zkoušky se konají v jednom dni. Obhajoba rigorózní práce předchází ústní zkoušce.  

4. Ústní zkouška se skládá ze dvou částí, jejichž obsah je na fakultě zkoušen v rámci státní závěrečné 
zkoušky nebo státní doktorské zkoušky. Pro oblast teologie musí jedna z těchto částí být 
systematická teologie. Části ústní zkoušky musí obsahově odpovídat studijnímu programu, jehož 
akreditace zakládá oprávnění konat státní rigorózní zkoušku. Obsah ústní zkoušky vymezuje 
zveřejněný seznam zkušebních okruhů a literatury k jednotlivým částem státní rigorózní zkoušky 
vydaný garantem programu.  

5. Na klasifikaci státní rigorózní zkoušky se zkušební komise usnáší na neveřejném zasedání většinou 
hlasů přítomných členů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 
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Čl. 3 
Zveřejňování rigorózních prací 
(K čl. 7 odst. 3 rigorózního řádu) 

 
Rigorózní práce odevzdaná uchazečem k obhajobě se zpřístupňuje nejméně pět pracovních dnů 
před konáním obhajoby a v den obhajoby v elektronické podobě ve veřejné části internetových 
stránek fakulty. Za zpřístupnění rigorózní práce k nahlížení veřejnosti je odpovědný referent 
příslušného oddělení.  
 
 

Čl. 4 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
1.  Řízení zahájená před účinností těchto pravidel, se dokončí podle dosavadního předpisu. Státní 
 rigorózní zkoušku lze na základě přihlášky podané před účinností tohoto řádu konat nejpozději do 
 čtyř let od jeho účinnosti.  
2.  Zrušuje se Rigorózní řád fakulty schválený Akademickým senátem univerzity dne 12. listopadu 
 1999. 
3. Tato pravidla byla schválena Akademickým senátem fakulty dne 12. června 2017 a nabývají 

platnosti dnem schválení Akademickým senátem univerzity, po předchozím schválení Církevním 
zastupitelstvem Církve československé husitské.1 

4. Tato pravidla nabývají účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyla 
 platnosti. 
 
 
 
 
       doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.    doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 
předseda Akademického senátu HTF UK                děkanka HTF UK 

 
 
 

ThDr. Tomáš Butta, Th.D. 
patriarcha Církve československé husitské 

 
 
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
předseda Akademického senátu UK 

 

                                                
1 § 33 odst. 4 zákona o vysokých školách.  
Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tato pravidla dne 23. června 2017. 
 


