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Kritéria Katedry rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro uznání 
práce jako rigorózní práce vycházejí z Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze a Rigorózního řádu 
Pedagogické fakulty UK v Praze a jsou v souladu s Opatřením děkana PedF UK 22/2014 ze dne 
30.10.2014. 
 
Uznání práce není automatické a uchazeč vždy musí podat přihlášku a projít rigorózním řízením. 
Na uznání práce není právní nárok. 
 
Rigorózní práce dle čl. 4, bodu 3 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze prokazuje schopnost 
samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné tvůrčí činnosti. 
 
Uchazeč může v souladu s čl. 7 odst. 1 a 2 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze v rámci podání 
přihlášky ke státní rigorózní zkoušce požádat o uznání disertační nebo diplomové práce jako práce 
rigorózní. Jedná se o diplomové nebo disertační práce, které odpovídají požadavkům na odbornou 
kvalitu vědecké práce.  
 
Vnitřní kritéria KRL pro uznání 
 
A. diplomové práce jako rigorózní: 
 

1. diplomová práce byla klasifikována stupněm výborně, přičemž ani v jednom z posudků 
nebyla práce hodnocena hůře než stupněm velmi dobře; 

2. diplomová práce byla oceněna některou z udělovaných cen nebo byla její část publikována 
v odborném tisku (například v oborově relevantním odborném periodiku či kolektivní 
monografii), případně byly výsledky předneseny na vědecké (studentské) konferenci, přičemž 
doporučujeme konferenci Katedry rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty UK v Praze 
Pražská rusistika a příspěvek byl přijat k publikaci v konferenčním sborníku; 

3. od obhajoby diplomové práce, o jejíž uznání uchazeč žádá, neuplynula doba delší než tři roky. 
 
B. disertační práce jako rigorózní: 
 

1. téma a obsah disertační práce musí odpovídat oboru, který uchazeč absolvoval 
v magisterském studiu a v rámci něhož se na státní rigorózní zkoušku hlásí; 

2. od obhajoby disertační práce, o jejíž uznání uchazeč žádá, neuplynula doba delší než tři roky. 
 
Všechny relevantní podklady musí být uchazečem doloženy v přihlášce. Bez nich nebude komise 
o uznání diplomové/disertační práce jako rigorózní práce rozhodovat. 
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