
Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze č. 11/2014, 
kterým se vydává Řád rigorózního řízení Policejní akademie České 

republiky v Praze, v platném znění 
 
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

(1) Tento řád upravuje průběh rigorózního řízení na Policejní akademii České 
republiky v Praze. Stanoví podmínky a postup při přijímání přihlášek k rigoróznímu 
řízení, pravidla pro průběh a hodnocení státní rigorózní zkoušky. 

(2) Rigorózní řízení lze konat v magisterských studijních programech (oborech), v 
rámci jejichž akreditace bylo o oprávnění udělovat příslušný akademický titul 
rozhodnuto. 

(3) Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky se podle § 46 odst. 5, písm. b) 
zákona o vysokých školách v oblasti humanitních, pedagogických a společenských 
věd uděluje akademický titul „doktor filosofie“, ve zkratce PhDr., uváděný před 
jménem. 

 

Článek 2 

Podmínky a pravidla pro podání a přijetí přihlášky k rigoróznímu řízení 

 

(1) Přihlášku k rigoróznímu řízení v daném programu může podat uchazeč, který 
absolvoval magisterský studijní program v téže oblasti studia a získal titul „magistr“ 
podle § 46 odst. 4 zákona o vysokých školách. 

(2) Písemnou přihlášku k rigoróznímu řízení podává uchazeč na předepsaném 
formuláři rektorovi Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen „rektor“) 
prostřednictvím oddělení pro doktorské studium a akreditace v termínu daném pro 
daný akademický rok, včetně požadovaných příloh: 

K přihlášce je nutno přiložit: 

 strukturovaný životopis 

 úředně ověřenou fotokopii magisterského vysokoškolského diplomu 

 úředně ověřenou fotokopii dodatku k diplomu (diploma supplement), popř. 

vysvědčení o státní závěrečné zkoušce 

 doklad o zaplacení poplatku za rigorózní řízení – předkládá se nejpozději 

1  měsíc od přijetí přihlášky k rigoróznímu řízení 

Podepsanou přihlášku doručí uchazeč osobně nebo poštou na adresu uvedenou na 
přihlášce. 

(3) Součástí přihlášky je název a struktura zamýšlené rigorózní práce. 

(4) Neúplnou nebo chybně vyplněnou přihlášku vrátí referentka pro rigorózní řízení 
Policejní akademie České republiky v Praze bez zbytečného odkladu uchazeči 



k odstranění nedostatků. Nejsou-li nedostatky ve lhůtě 30ti dnů odstraněny, má se za 
to, že přihláška nebyla podána. 

(5) Oddělení pro doktorské studium a akreditace zaregistruje přihlášku a spolu se 
všemi požadovanými přílohami předloží prorektorovi pro studium a vnější vztahy, 
který navrhne rektorovi přiřazení přihlášky ke studijnímu programu. Rigorózní řízení 
je zahájeno schválením přihlášky rektorem.  

(6) V případě, že je přihláška uchazeče v souladu s ustanoveními tohoto řádu, zašle 
referentka pro rigorózní řízení Policejní akademie České republiky v Praze uchazeči 
oznámení o  zahájení rigorózního řízení včetně bližších podrobností a požadavků ke 
státní rigorózní zkoušce. 

(7) Nelze-li konat rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul 
„magistr“, Policejní akademie České republiky v Praze uchazeči přihlášku vrátí 
s příslušným vysvětlením. 

(8) Náležitosti přihlášky, výše a forma poplatku a další informace důležité pro 
zájemce o rigorózní řízení jsou zveřejněny na úřední desce Policejní akademie 
České republiky v Praze. 

 

Článek 3 

Příprava ke státní rigorózní zkoušce 

 

(1) Uchazeč, s nímž bylo zahájeno rigorózní řízení, není studentem ve smyslu 
zákona. 

(2) Uchazeč rigorózního řízení má právo používat při přípravě k rigorózní zkoušce 
zařízení a informační technologie Policejní akademie České republiky v Praze. 
Uchazeč má právo požádat o přidělení konzultanta rigorózní práce. Konzultant je 
určován prorektorem pro studium a vnější vztahy po vyjádření děkana příslušné 
fakulty z řad akademických pracovníků Policejní akademie České republiky v Praze, 
kteří byli jmenováni profesorem nebo docentem nebo mají vzdělání získané 
absolvováním doktorského studijního programu nebo mají vědeckou hodnost 
„kandidáta věd“ (ve zkratce „CSc.“), popř. „doktora věd“ („DrSc.“). Jeden konzultant 
může konzultovat nejvýše 3 rigorózní práce.  

 

Článek 4 

Rigorózní práce 

 

(1) Rigorózní prací má autor prokázat schopnost samostatné činnosti v oblasti 
výzkumu nebo vývoje na základě vlastních hlubších znalostí dané problematiky. 

(2) Rigorózní práce se zpracovává na stanovená témata podle studijních programů 
(oborů). Ředitel bezpečnostního sboru může navrhnout témata rigorózních prací, 
jejichž zpracování je účelné z hlediska potřeb bezpečnostního sboru. Uchazeč 
rigorózního řízení může podat návrh vlastního tématu rigorózní práce, které však 
musí korespondovat s magisterským studijním programem (oborem), ve kterém 
vykonal státní závěrečné zkoušky. O přijetí vlastního tématu rigorózní práce 



rozhoduje prorektor pro studium a vnější vztahy po vyjádření děkana příslušné 
fakulty. V průběhu rigorózního řízení nelze téma ani osnovu rigorózní práce měnit. To 
platí i pro předměty státní rigorózní zkoušky.  

(3) Minimální rozsah vlastního textu rigorózní práce je 100 normostran. Úprava 
rigorózní práce musí odpovídat požadavkům uvedeným v Pokynu rektora Policejní 
akademie České republiky v Praze k formální úpravě vysokoškolských kvalifikačních 
prací zpracovávaných na Policejní akademii ČR v Praze (Sbírka interních aktů řízení, 
částka 14 ze dne 3. 12. 2012).  

(4) Uchazeč rigorózního řízení je povinen zpracovanou rigorózní práci odevzdat v 
elektronické podobě a ve trojím vyhotovení v pevné vazbě. Policejní akademie České 
republiky v Praze zkontroluje původnost odevzdané práce antiplagiátorským 
systémem bezprostředně po jejím odevzdání; výsledky kontroly jsou přístupné 
zkušební komisi a oponentům. Uchazeč má právo požádat o předběžnou kontrolu 
původnosti práce antiplagiátorským systémem před jejím odevzdáním. Výsledky 
předběžné kontroly nemají vliv na hodnocení práce. 

(5) Jako rigorózní práce nesmí být předložena nezměněná bakalářská, diplomová či 
dizertační práce. V případě pochybností je uchazeč povinen předložit na vyžádání 
bakalářskou, diplomovou či dizertační práci obhájenou dle zákona o vysokých 
školách, k posouzení. 

(6) Rigorózní práce musí být odevzdána k obhajobě referentce rigorózního řízení 
Policejní akademie České republiky v Praze nejpozději 2 roky od zahájení 
rigorózního řízení.  

 

 

Článek 5 

Státní rigorózní zkouška 

 

(1) Státní rigorózní zkouškou má uchazeč prokázat, že má hlubší znalosti ve 
zvoleném vědním oboru, že ovládá základní metody vědecké práce, že je způsobilý 
osvojovat si nové poznatky vědy i praxe, kriticky je hodnotit a že je schopen získané 
vědomosti tvůrčím způsobem aplikovat. 

(2) Termín konání státní rigorózní zkoušky stanoví rektor Policejní akademie České 
republiky v Praze. 

(3) Státní rigorózní zkoušku lze konat nejdříve po uplynutí jednoho roku od 
absolvování magisterského studijního programu. 

(4) Státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí, kterou jmenuje rektor 
Policejní akademie České republiky v Praze na základě společného návrhu 
prorektora pro studium a vnější vztahy a děkana příslušné fakulty. Komise je 
nejméně tříčlenná a skládá se z profesorů, docentů, případně dalších odborníků 
schválených vědeckou radou. Zkušební komise je usnášeníschopná, je-li přítomna 
nadpoloviční většina jejích členů, nejméně však v počtu tří členů. 

(5) Státní rigorózní zkouška se skládá z ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. 
Obhajoba rigorózní práce předchází ústní zkoušce. Obě části státní rigorózní 
zkoušky se konají v jednom dni. 



(6) Obsah ústní zkoušky odpovídá studijnímu oboru, v rámci jehož akreditace se 
rigorózní řízení koná, včetně zaměření rigorózní práce. 

(7) Státní rigorózní zkouška, včetně vyhlášení výsledků, je veřejná. 

(8) O průběhu státní rigorózní zkoušky je veden protokol, který podepisuje předseda 
a všichni členové zkušební komise. 

(9) Po odevzdání rigorózní práce uchazečem jmenuje předseda zkušební komise dva 
oponenty. Každý z oponentů následně vypracuje na předloženou rigorózní práci 
oponentský posudek, který musí, kromě hodnocení práce, obsahovat i závěr, zda 
rigorózní práci doporučuje či nedoporučuje k obhajobě. Je-li v posudku oponenta 
nebo je-li některým členem komise při obhajobě vznesena pochybnost, že 
odevzdaná rigorózní práce je plagiátem, tj. je zcela nebo zčásti opsána bez udání 
příslušného zdroje, poskytne komise uchazeči možnost, aby se k této skutečnosti při 
obhajobě zvlášť vyjádřil. Usnese-li se komise, že práce je plagiátem, je obhajoba 
práce ukončena s hodnocením "neprospěl(a)". Opakování obhajoby se v takovém 
případě nekoná. Vznikne-li však pochybnost, že je rigorózní práce plagiátem, již po 
jejím odevzdání na základě výsledku kontroly antiplagiátorským systémem, předloží 
předseda zkušební komise rigorózní práci zkušební komisi. Usnese-li se komise, že 
práce je plagiátem, předseda zkušební komise oponenty nejmenuje, rigorózní práce 
je klasifikována stupněm „neprospěl(a)“ a rigorózní řízení se zastavuje; obhajoba 
rigorózní práce a ústní zkouška se v takovém případě nekoná. 

(10) Předseda zkušební komise určí termín konání státní rigorózní zkoušky 
a  referentka rigorózního řízení Policejní akademie ČR v Praze nejpozději 30 dnů 
před datem jejího konání doručí uchazeči pozvánku ke státní rigorózní zkoušce. 
Přílohou této pozvánky jsou i posudky oponentů. 

(11) Jestliže žádný z oponentských posudků nedoporučí rigorózní práci k obhajobě 
nebo po provedené obhajobě bude rigorózní práce klasifikována stupněm 
„neprospěl(a)“, bude rigorózní práce uchazeči vrácena k přepracování. Po 
opětovném předložení rigorózní práce se obhajoba koná, i když oba oponentské 
posudky obhajobu nedoporučují. Pokud je rigorózní práce při opakované obhajobě 
klasifikována stupněm „neprospěl(a)“, rigorózní řízení se zastavuje a ústní zkouška 
se nekoná.  

(12) Uchazeč má právo vzít rigorózní práci po jejím odevzdání zpět, i bez uvedení 
důvodů, nejpozději však 3 pracovní dny před termínem konání státní rigorózní 
zkoušky. 

(13) Pokud se uchazeč nedostaví v určeném termínu ke státní rigorózní zkoušce 
a  svoji neúčast nejpozději do 3 pracovních dnů po stanoveném termínu konání 
státní rigorózní zkoušky písemně a s uvedením závažného důvodu neomluví, 
klasifikuje se stupněm „neprospěl(a)“. O důvodnosti omluvy rozhoduje předseda 
zkušební komise. Pokud omluvu uzná, stanoví uchazeči nový termín konání státní 
rigorózní zkoušky. 

(14) Obě části státní rigorózní zkoušky jsou klasifikovány stupni „prospěl(a)“ nebo 
„neprospěl(a)“. O výsledku státní rigorózní zkoušky rozhodují členové zkušební 
komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební 
komise. O hodnocení obou částí státní rigorózní zkoušky se hlasuje samostatně. Při 
hodnocení se přihlíží k posudkům oponentů a k výkonu uchazeče při obhajobě i ústní 
zkoušce. Celkové hodnocení státní rigorózní zkoušky je „prospěl(a)“, pokud uchazeč 
byl u obou částí státní rigorózní zkoušky klasifikován stupněm „prospěl(a)“. Pokud byl 



uchazeč klasifikován stupněm „neprospěl(a)“ při obhajobě rigorózní práce nebo při 
ústní zkoušce, je celkové hodnocení státní rigorózní zkoušky „neprospěl(a)“. 

(15) V případě neúspěchu u ústní rigorózní zkoušky se obhajoba rigorózní práce 
neopakuje. 

(16) Obhajobu rigorózní práce i ústní zkoušku lze opakovat nejvýše jednou. 
Opakování státní rigorózní zkoušky není zpoplatněno. 

(17) Státní rigorózní zkoušku lze vykonat nejpozději do tří let od zahájení rigorózního 
řízení.  

(18) Uchazeč, který rigorózní řízení úspěšně neukončil, může podat novou přihlášku 
nejdříve jeden rok od ukončení rigorózního řízení, to neplatí v případě ukončení 
rigorózního řízení dle čl. 6 odst. 4  

 

Článek 6 

Ukončení rigorózního řízení 

 

(1) Rigorózní řízení se ukončuje:  

a) úspěšným vykonáním státní rigorózní zkoušky, 

b) doručeným prohlášením uchazeče o odstoupení z rigorózního řízení, 

c) rozhodnutím rektora Policejní akademie České republiky v Praze  
o ukončení rigorózního řízení, pokud uchazeč ani opakovaně nevykonal 
státní rigorózní zkoušku (čl. 5 odst. 14), 

d) rozhodnutím rektora Policejní akademie České republiky v Praze v případě 
nedodržení maximální doby pro vykonání státní rigorózní zkoušky (čl. 5 
odst. 17), 

e) nepředložením rigorózní práce ve lhůtě dvou let od zahájení rigorózního 
řízení. 

 

 

Článek 7 

Vydání diplomu 

 

Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky je jejímu absolventovi vydán Diplom 
o vykonání státní rigorózní zkoušky s přiznáním akademického titulu „doktor 
filosofie“, ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem. 

Předání diplomu je realizováno zpravidla při slavnostní promoci. 

 

 

 

 



Článek 8 

Poplatek za rigorózní řízení 

 

(1) Poplatek za rigorózní řízení hradí uchazeč. Výši poplatku stanoví rektor Policejní 
akademie ČR v Praze v souladu s § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách pro 
nastávající akademický rok. 

(2) Poplatek za rigorózní řízení je splatný nejpozději 1 měsíc po přijetí přihlášky. 
Platbu lze provést poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet Policejní 
akademie České republiky v Praze. Doklad o zaplacení předkládá uchazeč 
referentce rigorózního řízení a je následně vložen do přihlášky k rigoróznímu řízení. 

(3) Zaplacený poplatek za rigorózní řízení se v žádném případě nevrací. 

(4) Při opakování státní rigorózní zkoušky se nový poplatek nevyměřuje. 

 

 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tento rigorózní řád byl schválen Akademickým senátem Policejní akademie 
České republiky v Praze dne 3. 12. 2013 a Vědeckou radou Policejní akademie 
České republiky v Praze dne 22. 11. 2013. 

(2) Tento rigorózní řád nabývá účinnosti dne 15. 9. 2014. 

 

 

Č.j. PA-03377/14 

 

 

      doc. JUDr. Mgr. Josef SALAČ, Ph.D. 

                                                                                     rektor 


