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FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 

registrační č. přihlášky:………………….. 

PŘIHLÁŠKA KE STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠCE

Evidenční údaje fakulty: 

Přijetí přihlášky 
datum   č.j.  počet příloh 

Vráceno k doplnění 
datum  opětovné přijetí přihlášky 

Ostatní záznamy 
fakulty 

I.Údaje o uchazeči

1. Osobní údaje

Příjmení NEČAS 
Jméno VLASTIMIL 
rodné příjmení - 
Akademický titul PH.D. 
Datum narození 

místo narození 

státní občanství 

2. Adresa trvalého bydliště

ULICE

MÍSTO

KONTAKTNÍ 

SPOJENÍ

3. Adresa k zasílání korespondence

ULICE

MÍSTO

KONTAKTNÍ 

SPOJENÍ
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II. Ukončení vysokoškolského vzdělání a dosažení akademického
titulu “Mgr”.

Univerzita/ 
Vysoká škola 

Univerzita Karlova, Ovocný trh 3, Praha 1 

Fakulta 
Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábřeží 6 

Absolvovaný 
studijní program 
(obor) 

Mediální studia 

Diplomová práce 

Koncept agenda-setting v kontextu českých médií 

Katedra mediálních studií 
Vedoucí práce: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D. 

Datum ukončení 
studia 

Ak.r. 2004/2005 

III. Státní rigorózní zkouška

2. Rigorózní práce

Předpokládaný název 

Základní osnova* 

*) Možnost rozvést i do přílohy (max. 3. str.) 
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IV. Žádost o uznání **

a) diplomové práce (název):

...........................................………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

obhájené dne:………………..na fakultě:……………………jako práce rigorózní. 

b) disertační práce:

Koncept nastolování agendy v kontextu českých mediálních studií 

obhájené dne: 12. června 2013 na Fakultě sociálních věd jako práce rigorózní. 

c) státní doktorské zkoušky vykonané dne: 30. března 2009

na Fakultě sociálních věd jako ústní části rigorózní zkoušky 

přičemž studium doktorského studijního programu jsem zahájil/-a 

dne:  

Přílohy: 

Záznam fakulty: 

Prohlášení: 
Prohlašuji tímto, že jsem nezískal/-a titul doktor 
podle § 22 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách   ……………………………. 

  podpis 

V ………………… dne……………….. 
........................................
    podpis uchazeče 
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**) Poučení o čl. 7 odst. 2. Rigorózního řádu UK (Rigorózní řád je zpřístupněn na internetové adrese 
www.cuni.cz). 
Diplomová práce obhájena podle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona č. 
111/1998 Sb. P vysokých školách a vyhovující nárokům uvedeným v čl. 4. odst. 3 a 4. může být komisí 
uznána jako rigorózní práce podle Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze. Disertační práce 
obhájena v rámci doktorského studijního programu, které bylo zahájeno před 29. 5. 1998 jako 
postgraduální studium (§ 98 odst. 1 písm. c) zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů podle § 22 odst. 2 zák. 172/1990 Sb. o vysokých školách, nebo dle zákona 
111/1998 Sb. se podle Rigorózního řádu UK v Praze uznává jako rigorózní práce. 
Rigorózní zkouška vykonaná v rámci doktorského studijního programu, který byl zahájen před 29. 5. 
1998 jako postgraduální studium (§ 98 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.), se podle Rigorózního 
řádu UK v Praze uznává jako ústní část státní rigorózní zkoušky. 

Poplatky za rigorózní řízení jsou stanoveny Opatřením děkana . (Text Opatření je zpřístupněn na www. 
fsv.cuni cz.) 

Požadované přílohy: 

1) doklad o předchozím vzdělání:
- úředně ověřená kopie magisterského diplomu a osvědčení o SZZK vydané na

základě zákona č. 172/1990 Sb.
- nebo úředně ověřená kopie magisterského diplomu a vysvědčení o SZZK podle

zákona č. 111/1998 Sb.
- nebo doklad o provedení nostrifikace ukončeného vysokoškolského vzdělání na

zahraniční vysoké škole (vydaný podle vyhlášky MŠMT ČR číslo 476/1990 Sb.)
- nebo doklad o provedené nostrifikaci ukončeného vysokoškolského vzdělání na

zahraniční vysoké škole (vydaný podle § 89 - 90 zák. č. 111/1998 Sb.)
2) doklad o uhrazení poplatku za rigorózní řízení
- složenka
- výpis z bankovního účtu při úhradě převodem

http://www.cuni.cz)/

