Státní rigorózní zkouška
Státní rigorózní zkouška, po jejímž vykonání se uděluje akademický titul „doktor filozofie“
(ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem), lze na fakultě konat v magisterském studijním
programu Divadelní věda.
Kdo se může přihlásit:
Přihlášku ke státní 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 zákona2 a pokud nejde o
případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona o vysokých školách,
c) absolvoval zákonným způsobem uznané vysokoškolské vzdělání na zahraniční vysoké škole
srovnatelné s úrovní magisterského studijního programu realizovaného na fakultě, a to v
téže oblasti studia, v níž má být vykonána státní rigorózní zkouška.
Přihláška:
- přihláška na předepsaném formuláři (ke stažení na http://www.ff.cuni.cz/FF-7380.html)
- úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
(případně ověřená kopie dokladu o provedení nostrifikace zahraničního VŠ vzdělání)
- doklad o zaplacení poplatku
- přihlášku lze podat kdykoliv během roku, nejpozději však do 31. ledna k dubnovému
termínu a do 31. srpna k listopadovému termínu
- přihlášku je nutné osobně či poštou doručit na adresu fakulty a státní rigorózní zkoušku je
třeba vykonat do dvou let ode dne podání přihlášky
Poplatky:
- stanoveny opatřením děkana
- podle opatření děkana č. 10/2010 výše poplatku činí:
3.000 Kč v případě uznání disertační práce za práci rigorózní a státní doktorské zkoušky za
ústní část rigorózní zkoušky
9.000 Kč v ostatních případech
Termíny konání:
duben a listopad (přihlášení do 31. ledna a 31. srpna)
- termíny státních rigorózních zkoušek musejí být zveřejněny nejpozději 30 dnů před jejich
konáním na úřední desce fakulty, na internetových stránkách fakulty a musí o nich být
informován uchazeč i členové komise
Státní rigorózní zkouška:
- se skládá ze dvou částí: z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky
- obě části zkoušky se konají v jednom dni, obhajoba předchází ústní zkoušce
Rigorózní práce:
- má prokázat schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo
samostatné tvůrčí činnosti

- má rozsah minimálně 180 000 znaků (tj. 100 normostran)
- odevzdává se nejpozději 60 dnů před konáním státní rigorózní zkoušky na sekretariátu
příslušné základní součásti ve dvou tištěných exemplářích vázaných v tvrdých deskách a v
elektronické podobě
- musí mít příslušné formální náležitosti: obsah, soupis použité literatury, resumé v češtině a
v angličtině a, pokud to povaha tématu vyžaduje, přílohy
- vedoucí základní součásti jmenuje dva posuzovatele rigorózní práce, kteří vypracují
posudky předložené rigorózní práce
- jako práce rigorózní může být komisí uznána práce diplomová či disertační
- zkoušku lze opakovat jen jednou (Pokud komise rozhodla, že uchazeč rigorózní práci
neobhájil, lze obhajobu opakovat nejdříve za šest měsíců.)
Předměty státní rigorózní zkoušky:
1) Dějiny divadla
a) dějiny českého divadla (a dramatu) od středověku do konce 20. století
b) dějiny světového divadla (a dramatu) od starověku do konce 20. století
2) Teorie divadla (dějiny divadelních a dramatických teorií od starověku do konce 20. století)
Složení komise:
předseda: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
členové: prof. Eva Stehlíková
prof. Jaroslav Etlík
prof. PhDr. Jan Císař, CSc.
prof. Přemysl Rut
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Mgr. Petr Christov, Ph.D.
Další informace:
- státní rigorózní zkouška se řídí rigorózním řádem FF UK
(http://www.ff.cuni.cz/FF-8160.html)
- potřebné formuláře jsou umístěny na stránce: http://www.ff.cuni.cz/FF-7380.html
- informace také poskytne asistentka katedry v úředních hodinách na tel. 221 619 226 nebo
na e-mailu divadelniveda@ff.cuni.cz

