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Óánek r
obecná ustanovení

Konání státních rigorózních zkoušek (dále SRZ) a ustanovení zkušebních komisí je obecně
dáno § 53 zákona č. L7Ut998 Sb., o vysokých školách ve změně a doplnění dalších zákonů
(dále zákon). Pro magisterské studijní programy Všeobecné lékařství a Zubní lékařství je
upřesněno v § 46 odst. 3 zákona.

článek z
Jmenování členů komisí

Návrh na jmenování členů komisí pro SRZ a jejich předsedů pro magisterské studijní
programy VŠeobecné lékařství aZubní lékařství podávají přednostové příslušných ústavů
a klinik.
Po schválení složení komisí pro SRZ Vědeckou radou Lékařské fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci (dále LF UP) rozesílá příslušná referentka studijního oddělení LF Up
jmenovacídekrety podepsané děkanem LF UP všem členům komisís oznámením termínů
konání SRZ.

Óánek a
Jednací řád komisí

1. Jednání komise řídíjejí předseda, který je za činnost komise zodpovědný děkanovi LF Up.
2. Komise je schopna rozhodování, jsou-li přítomni nejméně 3 členové komise. Jejich

přítomnost organizuje předseda komise. Při sudém počtu přítomných členů komise a
rovnosti jejich hlasů rozhoduje hlas předsedy.

3. O prŮběhu SRZ je veden protokol na předepsaném formuláři, do něhož se zapisuje znění
otázek, jejich klasifikace a celková klasifikace SRZ. Protokol podepíší všichni přítomní
Členové komise. Souběžně je vedena kniha o SRZ, do níž se v nepřetržité řadě s uvedením
data konání SRZ zaznamenávají stejné údaje jako v protokolu o SRZ. Zápis v knize
podepisuje předseda nebo místopředseda komise.
Otázky si studenti losují.
V případě, Že v průběhu zkoušky jsou vědomosti studenta u kterékoliv otázky shledány
jako nevyhovujícÍ, ve zkoušce se dále nepokračuje a SRZ je hodnocena stupněm
nevyhověl. Před zapoČetím zkoušky se student může ze závažných důvodů odhlásit
(nemoc, Úmrtí v rodině apod.) a tuto skutečnost musí doložit písemně. Příslušný doklad
je nutné doruČit bezprostředně po skončení důvodu, pro který se student nemohl
dostavit ke zkouŠce. O důvodnosti odhlášení rozhoduje předseda komise. Jsou-li důvody
neopodstatněné nebo se student řádně neodhlásil a ke SRZ se nedostavil, je SRZ
hodnocena stupněm nevyhověl. Student má dva opravné termíny.
V případě, Že se student rozhodne od SRZ odstoupit po obdržení otázek, je výsledek
hodnocen stupněm nevyhověl.

7. Vpřípadě nepřítomnosti předsedy (např. pro nemoc) jej zastupuje místopředseda se
všemi právy a povinnostmi předsedy.
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článek +
Způsob konání zkoušek a organizace zabezpečení

1. SRZ se konají v termínech, které jsou určeny harmonogramem SRZ pro příslušný
akademický rok. Termíny konání SRZ musí být oznámeny na úřední desce nejpozději se
zahájením akademického roku. Počet termínů musíodpovídat počtu studentů, kteří mají
SRZ vykonat. Předseda komise může v odůvodněných případech požádat děkana fakulty
o vypsání mimořádného termínu,

2. Studenti se k SRZ přihlašujínejpozději 1 měsíc před stanoveným termínem.
3. SRZ je ústní a může být rozdělena do částí, které jsou její nedílnou součástí (např.

písemný test, praktická a teoretická část) podle návrhu předsedy komise.

čIánek s
celkové hodnocení studia

1-. Celkové hodnocení studia se uzavírá po absolvování předepsaných SRZ a klasifikuje se
stu pnicí,,absolvova l s vyzna me náním",,,absolvova l " a,,neabsolvoval ".

2, Student absolvoval studium s vyznamenáním, jestliže jeho vážený studilní průměr
vypoČÍtaný podle Čl. 13 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého
v Olomouci za dobu celého studia by| do 1,50 včetně, SRZ vykonal s celkovým
prospěchem "výborně" a žádnou část SRZ neopakoval.

Óánek 6
závěrečná ustanovení

1-, Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího vydání, tj. podpisu děkanem LF Up, a

účinnosti dnem zveřejněnína webových stránkách LF UP.

2. TÍmto se ruŠí Směrnice děkana LF UP č. LF - B3-3/20IO-PN ze dne 21. září 2OLO.

V Olomouci dne 24. září 2OI2
ll,
/,q ly
/il'iu lo l;_

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

děkan LF UP


