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3) u zboží vyváženého nebo dováženého 
poštou 25 h za každou zásilku (§ 12 
tohoto nařízení) dopravovanou jednou 
průvodkou;

dečkou rozpravu (disertaci) a vykonati dvě 
přísné zkoušky (rigorosa).

Tím se má zjistiti, zda a jakou měrou jest 
kandidát způsobilý vědecky bádati.

4) u všech provážených věcí — vyjma 
poštovní zásilky — 1 Kč za každou zá
silku (§ 12 tohoto nařízení) bez
zřetele na váhu a počet kusů.

Nestačí-li v nákladní dopravě jedna 
ohláška na hlášení jedné zásilky (§ 13 to
hoto nařízení), dlužno zapraviti za každou 
další ohlášku statistický poplatek 1 Kč.

Státní úřad statistický jest oprávněn 
povolovati ve shodě s ministerstvem financí 
a obchodu snížení nebo v případech výjimeč
ných úplnou slevu statistického poplatku pro 
určitý druh věcí dovážených, vyvážených ne
bo provážených v pohraničním styku buďto 
pro celou hranici nebo některou část její.“«

článek II.

Nařízení toto nabývá účinnosti čtrná
ctého dne po dnu vyhlášení a provede je 
předseda vládý v dohodě se zúčastněnými 
ministry.

černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Kusák v. r.
Dr. Hotoweíz v. r 
Kanačík v. r.

Dr. Fatka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fajnor v. r.

214.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. června 1921 
o zatímním rigorosním řádu fakult přírodo

vědeckých.

Podle zákonů ze dne 19. února 1920, č. 135 
Sb. z. a n., ze dne 28. ledna 1919, č. 50 Sb. z. a 
mfa ze dne 27. června 1919, č. 375 Sb. z. a n., 
se nařizuje:

§ 1.
Cxice-li kandidát dosíci doktorátu věd pří

rodních (doctor rerum naturalium RNDr) 
na přírodovědecké fakultě některé university 
v republice československé, musí předložití vě-

§ 2.
Kandidát, který chce býti připuštěn k dok

torátu, podá žádost děkanství přírodovědecké 
fakulty a připojí tyto doklady:

a) Domácí nebo cizí, nostrifikované, matu
ritní vysvědčení ze střední školy (gym
nasií všech typů a reálek); je-li cizím 
příslušníkem, vysvědčení, na jichž zá
kladě byl immatrikuloyán na některé 
fakultě přírodovědecké jako řádný po
sluchač.

b) Vysvědčení na odchodnou, prokazující, 
že byl po 8 semestrů posluchačem pří
rodovědecké fakulty domácí university 
nebo university cizí, jestliže semestry 
na ní ztrávené se započítávají podle 
studijního řádu do předepsané studijní 
doby.

Ze studia na domácích fakultách fi
losofických, lékařských nebo na domá
cích vysokých školách technických, hor
nických, zemědělských a zvěrolékař- 
ských započítává se z celé doby podle 
uvážení profesorského sboru nejvýše 
část, která nepřesahuje 6 semestrů.

U abiturientů sedmitřídních reálek 
jest z celkového vysokoškolského stu
dia nejprve odečísti 2 semestry a ze 
zbytku, přechází-li posluchač z jiné fa
kulty vysokoškolské, lze započítat! nej
výše část právě uvedenou.

V případech zvláštního zřetele hod
ných může k návrhu profesorského 
sboru ministerstvo školství a národní 
osvěty povoliti, aby byli k doktorátu 
připuštěni výjimkou i kandidáti, kteří 
nemohou podati těchto průkazů.

c) Curriculum vitae s označením oborů, 
jichž studiem se kandidát zvláště za
býval; mezi doklady lze počítati také 
vysvědčení o pracích ve vědeckých ústa
vech, laboratořích, seminářích a pod.

d) Rozpravu, o jejíž přijetí za disertaci 
kandidát žádá.

§ 3.
Disertace neboli vědecká rozprava k dosa

ženi doktorátu musí býti pojednání samo
statně pracované, vyhovuj ící náležitě poža
davkům vědecké metody a obohacující vědecké 
bádání; pouhá kompilace nestačí. Thema di-
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sertace se má týkati oboru, zastoupeného na 
fakultě přírodovědecké alespoň jednou pro
fesurou.

§ 4.
Disertace má býti zpravidla sepsána ja

zykem, kterým se přednáší na universitě a 
kterým se konají přísné zkoušky. Výjimky 
i další postup stanoví sbor profesorský.

§ 5.
Rukopis, zadaný jako na disertace, má 

míli náležitou úpravu a býti zřetelně psán, 
Předkládá-li se za disertaci pojednání již 
tištěné, nutno přiložiti 4 výtisky při rozpra
vách, jeden při větších dílech. S návratem 
normálních poměrů bude zásadně -vyžado
váno za disertaci pojednání tištěné alespoň 
ve výtahu, což upraví svým časem mini
sterstvo školství a národní osvěty.

§ 6.
Předloženou disertaci dá děkan posoudili 

dvěma řádným, a není-li jich, mimořádným 
profesorům toho oboru, jehož se týká diser
tace. Není-li obor ten zastoupen dvěma pro
fesory, může býti druhým referentem řádný 
nebo mimořádný profesor oboru obsahově 
nej bližšího.

§ 7.
Referenti o disertaci podají nejdéle do 

konce příštího semestru písemný posudek a 
vyřknou, má-li býti kandidát připuštěn 
k přísným zkouškám čili nic.

Neshodnou-li se referenti, rozhodne sbor. 
Reprobování disertace má týž účinek jako 
reprobace při rigorosu. Disertace, odmítnutá 
jednou fakultou přírodovědeckou, nesmí se 
zauávati na přírodovědecké fakultě druhé. 
Odmítnutí disertace se oznámí ostatním fa- 
kukám přírodovědeckým.

Disertace se uloží v archivu fakulty.

ústní rigorosa neboli přísné zkoušky jsou 
dvě: hlavní, dvouhodinové, a vedlejší, jedno- 
hodinóvé.

Dvě třetiny doby dvouhodinového rigorosa 
věnují se oboru disertace se zřetelem k meto
dám a dějinnému vývoji toho oboru. Kněmu 
přistupuje jeden z oborů, jež jsou vytčeny níže 
v příslušné skupině sloupce A.

Předmětem rigorosa vedlejšího jest buď fi
losofie, a to filosofie věd biologických nebo 
exaktních, nebo podle volby kandidátovy ně
který z oborů, vytčených v sloupci B pod touž

římskou číslicí, není-li oborem dvouhodino
vého rigorosa.

A. Předměty hlavního rigorosa mohou býti:
I. algebra, matematická analysa, geo

metrie ;
II. experimentální fysika, theoretická fy

sika, aplikovaná fysika;
III. astronomie theoretická se sférickou, 

astrofysika, kosmická fysika;
IV. geografie, meteorologie s klimatologií, 

kosmická fysika;
V. theoretická a fysikální chemie, anorga

nická a organická chemie, analytická a 
užitá chemie;

VI. mineralogie, petrografie;
VII. geologie, paleontologie nebo petro

grafie ;
VIII. botanika popisná, fysiologie rostlinná;

IX. zoologie popisná, „ zoologie všeobecná, 
anthropologie;

X. filosofie věd biologických nebo exakt
ních s některým nahoře ve sloupci A 
uvedeným předmětem.

B K tomu mohou býti předmětem vedlej
ším místo filosofie:

ke skupině č. I. fysika experimentální, fy
sika theoretická, chemie, astronomie, analy
tická mechanika, geofysika;

ke skupině č. II. matematická analysa, geo
metrie, aplikovaná matematika, chemie, astro
nomie, kosmická fysika (meteorologie, geo
fysika) ;

ke skupině č. III. matematická analysa, geo
metrie, aplikovaná matematika, fysika expe
rimentální, fysika theoretická, meteorologie, 
chemie;

ke skupině č. IV. matematická analysa, apli
kovaná matematika, fysika experimentální, 
fysika theoretická, analytická mechanika, 
astronomie, chemie, geologie, botanika, zoo
logie, geografie, anthropologie;

ke skupině č. V. matematická analysa, fy
sika experimentální, fysika theoretická, fy
sika kosmická, mineralogie, botanika, biologie, 
geologie;

ke skupině č. VI. geometrie, fysika experi
mentální, fysika theoretická, chemie; geologie, 
geofysika;

ke skupině č. VIL mineralogie, fysika expe
rimentální, chemie, petrografie, geofysika, 
meteorologie a klimatologie, botanika, zoo
logie, geografie, anthropologie, paleontologie;
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ke skupině ě. VIII. matematická analysa, 
fysika experimentální, chemie, meteorologie . 
s klimatologií, geologie, zoologie, paleonto
logie, geografie, anthropologie;

ke skupině č. IX. matematická analysa, fy
sika experimentální, chemie, mineralogie, geo
logie, botanika, paleontologie, geografie, an
thropologie ;

ke skupině č. X. předmět ze skupiny vedlej
ších předmětů, přiřaděných k předmětu rigo
rosa hlavního.

§ 9.,
Zkušební komisi předsedá děkan nebo jeho 

zástupce, proděkan, kteří při hlavním rigorosu 
nehlasují, při vedlejším mají povinnost diri- 
mováti. Examinátory jsou při hlavním rigo
rosu oba referenti o disertaci a profesor zvo
leného oboru nebo zvolenému oboru nejblíže 
příbuzného. Je-li examinátor tohoto zvoleného 
oboru zároveň referentem o disertaci, zkouší 
z oboru disertace po. celou pro to stanovenou 
dobu pouze referent, zastupující na fakultě 
obor disertace, a má pak při hlasování o vý
sledku zkoušky dva hlasy.

Při vedlejším rigorosu zkoušejí dva profe
soři. Je-li předmětem vedlejšího rigorosa filo
sofie, jest druhým examinátorem profesor 
z oboru disertace.

§10.
Všechny přísné zkoušky jsou veřejné. Před 

hlasováním o výsledku jednotlivých rigoros 
se koná porada. Výrok zkušební komise se 
děje většinou hlasů a zní: „Obstál s vyzname
náním", „Obstál", „Neobstál".

Je-li výsledek dvoutřetinové části hlavního 
rigorosa nedostatečný, jest kandidát reprobo- 
ván. Výrok zkušební komise oznámí kandidá
tovi děkan. .

§11.
Přísné zkoušky se mohou konati-jakýmkoliv 

pořádkem, nesmějí se však kohati na jiné uni
versitě než na té, na které byla podána diser
tace. Odchylky od tohoto ustanovení může po- 
voliti ministerstvo školství a národní osvěty 
Poslyšení profesorského sboru té fakulty, na 
níž byla disertace podána.

§ 12.
Kandidát má na vůli, za jak dlouho se po 

prvním rigorosu přihlásí k druhému. Byl-li 
vsak při rigorosu reprobován, nemůže býti 
připuštěn k dalšímu rigorosu, nýbrž může to
liko totéž rigorosum opakovati; k tomu usta
noví komise minimální lhůtu, ne kratší než 
3 měsíce. Po druhé reprobaci jest možno

zkoušku již jenom jednou opakovati, a to 
ne dříve než za rok. Byl-li kandidát při ri
gorosu reprobován, může je opakovati jenom 
z týchž předmětů. Podá-li však novou diser
taci z jiného oboru, může po jejím schválení 
konati rigorosum jiné.

Po opětné, třetí reprobaci téhož rigorosa 
jest kandidát vyloučen z doktorátu věd pří
rodních na všech domácích fakultách přírodo
vědeckých i od nostrifikace doktorského di
plomu cizozemského.

§ 13.

Promoci vykoná za předsednictví rektora 
a v přítomnosti děkana (po případě prorek
tora a proděkana) řádný profesor (per tur- 
num) jakožto promotor způsobem obvyklých 
sponsí. Promoce nepřítomného kandidáta 
není dovolena.

§ 14.
Pro ty kandidáty, kteří jsou již ve stadiu 

přísných zkoušek, platí dosavadní ustano
vení; jejich rigorosa a promoce se vykonají 
na fakultě, k níž náleží obor disertace.

Absolventi, kteří skončili svá studia nej
déle koncem studijního roku 1919/20, mohou 
až do konce studijního roku 1921/22 konati 

.zkoušky podle starého nebo nového řádu po
dle své volby. Začátkem nového studijního 
roku 1922/23 nabývá výhradní platnosti nový 
řád rigorosní.

§ 15.
O nostrifikaci cizozemských doktorátů 

rozhoduje na návrh profesorského sboru mi
nisterstvo školství a národní osvěty.

§ 16.
O taxách platí předpisy nařízení ze dne 22. 

prosince 1920, č. 680 Sb. Iz. a n.

§ 17.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provedením jeho pověřuje se mi
nistr školství a národní osvěty.

černý v. r.

Dr. Popelka v. r. Dr. Gruber v. r.
Dr. Burger v. r. Dr. šusta v. r.
Dr. Kovařík v. r. Dr. Procházka v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Husák v. r.
Hanačík v. r. Dr. Brdlík v. r.
Dr. Fatka v. r. Dr. Fajnor v. r.


