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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 
zákona č.   111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách),  dne 30. června 2008 pod čj. 13 979/2008-30  změnu Řádu imatrikulací 
a promocí    Univerzity Karlovy v Praze.  

 
      .......................................... 
             doc. Ing. V. Vinš, CSc. 
      ředitel odboru vysokých škol 
 

 
 

ZMĚNA 
 

ŘÁDU IMATRIKULACÍ A PROMOCÍ 
 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 

Akademický senát Univerzity Karlovy 
se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění,  

a podle čl. 56 odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy 
usnesl na této změně Řádu imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy: 

 
 

Čl. 1 
 

 Řád imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy v Praze se mění takto: 
 

1. V čl. 3 odst. 1 větě druhé se za slovem „docent“ vkládá čárka a slova „v případě doktorské 
promoce výhradně profesor“. 

2. V příloze č. 1 se na konci doplňují věty: „Obřad imatrikulace studentů doktorských 
studijních programů může též proběhnout současně pro studenty dvou nebo více fakult 
příbuzného zaměření. V takovém případě jsou přítomni a uváděni pedely s insigniemi 
děkani ze všech fakult, jejichž studenti jsou imatrikulováni. Obřad vede děkan fakulty 
s nejvyšším zastoupením imatrikulovaných studentů. Slib přednáší děkan fakulty s druhým 
nejvyšším zastoupením imatrikulovaných studentů.“. 

 
3. Příloha č. 2 zní: 
 

„Pořad doktorské promoce: 
 

1. Slavnostní   nástup za zvuků hudby do Velké auly Karolina v pořadí: 
a) promovaní studenti ve společenském oděvu, 
b) učitelé příslušné fakulty v talárech, 
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c) promotor v taláru s insignií, 
d) pedel fakulty v oděvu pedela s insignií, 
e) děkan v taláru s insignií, 
f) pedel rektora v taláru s insignií, 
g) rektor v taláru s insignií. 

2. Státní hymna. 
3. Děkan přednese úvodní projev  a představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě 

též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a téma 
disertační  práce (česky). Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu 
(latinsky). 

4. Souhlas rektora k promočními aktu ( latinsky). 
5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity). 
6. Absolventi složí slib lehkých dotknutím se žezla se slovy „Spondeo ac policeor.“ 
7. Promotor předá absolventům diplomy. 
8. Děkovný projev absolventa. 
9. Hudba – Staročeský chorál. 
10. Odchod z auly za zvuků hudby v obráceném pořadí. 

 

Obřad doktorské promoce může též proběhnout současně pro absolventy více fakult 
příbuzného zaměření. V takovém případě úkony děkana plní děkan z fakulty s nejvyšším 
počtem absolventů, přítomni jsou promotoři ze všech zúčastněných fakult; formuli a text 
slibu přednáší promotor dle dohody fakult. Přítomni jsou učitelé ze všech zúčastněných 
fakult.  

 
 

Pořad magisterské promoce: 
 

1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina v pořadí: 
a) promovaní absolventi ve společenském oděvu, 
b) učitelé příslušné fakulty v talárech, 
c) promotor v taláru s insignií, 
d) pedel fakulty v oděvu pedela s insignií, 
e) děkan v taláru s insignií, 
f) pedel rektora v oděvu pedela s insignií, 
g) rektor v taláru s insignií. 

2. Státní hymna.  
3. Děkan přednese úvodní projev a představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě 

též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program 
a případné absolvování s vyznamenáním (česky). Poté požádá rektora o souhlas 
s vykonáním promočního aktu (česky). 

4. Souhlas rektora k promočnímu aktu (česky).  
5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity). 
6. Absolventi složí slib lehkým dotknutím se žezla a slovy: „Spondeo ac polliceor“. 
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7. Promotor předá absolventům diplomy. 
8. Děkovný projev absolventa. 
9. Hudba – Staročeský chorál. 
10. Odchod z auly za zvuku hudby v obráceném pořadí.  

 
Pořad bakalářské promoce 

 

1. Slavnostní nástup za zvuků hudby do Auly budovy Univerzity Karlovy na 
Malostranském náměstí č. 25  v pořadí: 
a) absolventi ve společenském oděvu, 
b) dva učitelé fakulty v taláru, 
c) promotor  v taláru s insignií, 
d) děkan v taláru s insignií, 
e) rektor v taláru  s insignií. 

2. Státní hymna. 
3. Děkan přednese úvodní projev, představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též 

rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a případné 
absolvování s vyznamenáním (česky). Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním 
promočního aktu (česky). 

4. Souhlas rektora k promočními aktu (česky). 
5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity). 
6. Absolventi složí slib stiskem ruky a slovem „slibuji“. 
7. Promotor předá absolventům diplomy. 
8. Děkovný projev absolventa. 
9. Hudba - Staročeský chorál. 
10. Odchod za zvuků hudby v obráceném pořadí. 

 

Obřad bakalářské promoce může též proběhnout současně pro absolventy dvou fakult 
příbuzného zaměření. V takovém případě úkony děkana plní děkan z fakulty s vyšším 
počtem absolventů, promotor je z fakulty s nižším počtem absolventů. Z každé fakulty je 
přítomen jeden učitel.“.  
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Čl. 2 

 

1. Tato změna  Řádu imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) 
byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 23. května 2008. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 
a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2008/09. 
 
 
 
 
 
 
 

................................... ................................... 
předseda akademického senátu rektor 

 

                                                
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 30. června 2008. 
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