Rigorózní zkoušky pro absolventy oboru výchova ke zdraví
Na PedF UK lze konat státní rigorózní zkoušku (SRZ) pouze v oboru studia, ve kterém získal
uchazeč titul magistr a pro který má PedF UK akreditaci, tzn., že v případě konání SRZ pod
oborem výchova ke zdraví, se jedná o absolventa magisterského studia učitelství výchova ke
zdraví pro ZŠ a SŠ!
Základní informace o získání titulu "PhDr." je možné nalézt na
https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-126.html a v pravidlech pro organizaci SZR na PedF UK

Rigorózní práce na oboru výchova ke zdraví:
- Téma rigorózní práce musí svým zaměřením odpovídat absolvovanému magisterskému
studijnímu programu, tzn., že by měla být tematicky zaměřena na problematiku oboru
výchova ke zdraví.
- Práce může mít jak experimentální, tak i teoretické zaměření, žádoucí jsou výstupy do
pedagogické praxe. Náležitosti práce je možné nalézt v pravidlech pro organizaci SZR na
PedF UK. Též se řídí opatřením děkana č. 8/2015 a 12/2017, kterým se stanovují obsahové,
formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací.
- Doporučujeme, aby žadatel konzultoval rigorózní práci před vlastním podáním s tutorem.
- Před vlastním odevzdáním rigorózní práce doporučujeme odevzdat práci k posouzení
rigorózní komisi v definitivní verzi, nikoli však ve vázané podobě. (V případě předchozí
konzultace s tutorem nejméně 1 měsíc před zahájením rigorózního řízení. V případě podání
práce bez konzultací min. 4 měsíce). Práce se odevzdává PhDr. Jaroslavě Hanušové, PhD.,
která zajistí během jednoho měsíce její odborné posouzení a sdělí studentovi stanovisko o
přijetí (postupu práce k dalšímu posouzení a možnosti zahájení rigorózního řízení) či
nepřijetí.
- Po odevzdání práce je ustanoven min. jeden oponent rigorózní práce a dojde k ustanovení
předsedy zkušební komise a ke schválení dalších členů komise SRZ oboru výchova ke
zdraví, která schválí či neschválí rigorózní práci.
Uznání diplomové práce jako práce rigorózní:
- Diplomová práce, obhájená v minulosti, může být komisí SRZ uznána jako práce rigorózní
pokud od jejího obhájení, v den podání žádosti, neuběhly více jak 3 roky.
- Musí mít vynikající kvalitu a musí být obhájená jako výborná.

- Vynikající kvalitou se rozumí, že byla natolik kvalitní, že DP byla (nebo její část)
přednesena na odborném fóru (např. konferenci) a byla (nebo její část) prokazatelně
publikována v odborném časopise či vědecké publikaci (např. sborníku).
- Uchazeč může být vyzván k doplnění či dopracování DP.
- V případě žádosti o uznání obhájené diplomové práce jako práce rigorózní se odevzdá
elektronicky s upraveným titulním listem.
Uznání disertační práce jako práce rigorózní:
- Doktorská disertační práce může být uznána jako práce rigorózní pokud od jejího obhájení,
v den podání žádosti, neuběhly více jak 3 roky.
- V případě žádosti o uznání obhájené disertační práce jako práce rigorózní se odevzdá
elektronicky s upraveným titulním listem.
- Uchazeči není uznána státní doktorská zkouška jako zkouška rigorózní.
Státní rigorózní zkouška:
- Státní rigorózní zkouška pro studijní obor výchova ke zdraví se skládá ze tří určených
studijních předmětů, které jsou zpravidla blízké tématu rigorózní práce.
- Ústní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a zkoušky ze tří tematických okruhů.
- Doporučuje se konzultace uchazeče s členy komise SRZ, kteří povedou zkoušku z
jednotlivých okruhů.
Tématické okruhy SRZ pod VZ:
- Výchova ke zdraví s didaktikou
- Pedagogická psychologie
- Pedagogika a filozofie výchovy

V Praze dne 1.10.2017
Zpracovala PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.

