
Řád rigorózního řízení na Fakultě sociálních studií MU 
 

 
Čl. 1 

Tento předpis upravuje v souladu s § 46 odst. 5 a s dalšími ustanoveními zákona č. 111/1998 
Sb.,  o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon  o vysokých školách; dále 
jen “zákon“) bližší podmínky organizace rigorózního řízení a náhrad nákladů spojených  s jeho 
prováděním na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (dále jen “fakulta“). 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
Zásady pro uskutečňování rigorózního řízení 

 
Čl. 2 

Státní rigorózní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce, se u absolventů 
magisterských studijních programů v oblasti sociálních věd, kteří získali akademický titul 
“magistr“, ověřuje, zda prohloubili teoretické znalosti získané vysokoškolským studiem, získali 
schopnost samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky a s cizojazyčnými 
texty v některém z oborů studia uskutečňovaném na fakultě. 
 
 

Čl. 3 
Fakulta po vykonání státní rigorózní zkoušky, v rozsahu a za podmínek uvedených v článku 2, 
navrhuje Masarykově univerzitě, aby těm, kteří splnili všechny požadavky rigorózního řízení, 
udělila akademický titul “doktor filozofie“ (ve zkratce “PhDr.“ uváděné před jménem) a vydala 
diplom. 
 
 

ČÁST DRUHÁ 
Průběh rigorózního řízení 

 
Čl. 4 

Podání přihlášky 
(1)  Přihlášku k rigorózní zkoušce může podat absolvent studijního programu uvedeného v čl. 2, 

který v takovém  oboru získal akademický titul “magistr“.  
(2)  Písemná přihláška musí obsahovat základní náležitosti (Příloha č. 1) a určení zvoleného 

oboru  rigorózního řízení, který odpovídá tématu rigorózní práce. 
(3)  K přihlášce je třeba přiložit: 

a) ověřenou kopii magisterského diplomu, resp. osvědčení o přiznání tohoto titulu,  
b) ověřenou kopii vysvědčení o státní  závěrečné zkoušce,  
c) čestné prohlášení, že uchazeč neabsolvoval do 31. prosince 1998 v České republice 

postgraduální studium v tom oboru, z něhož hodlá konat rigorózní zkoušku, a že v tomto 
oboru nezahájil rigorózní  řízení na jiné fakultě nebo vysoké škole a že předložená 
rigorózní práce nebyla s výjimkou podle čl. 7 odst. 3 použita jako podklad v jiném řízení 
o udělení  hodnosti (Příloha č. 2), 

d) u absolventa zahraniční vysoké školy se studijním programem v oblasti sociálních věd 
nostrifikační doložku, 

e) životopis, 
f) rigorózní práci odpovídající požadavkům uvedeným v  ustanovení čl. 7 a v Příloze č. 3, 
g) doklad o náhradě nákladů podle čl. 12. 

(4)  Rigorózní řízení je zahájeno dnem doručení písemné  přihlášky včetně příloh  fakultě.  
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Další průběh rigorózního řízení 
Čl. 5 

(1)  Pokud jsou splněny požadavky uvedené v ustanovení čl. 4 odst. 2 a 3, postoupí děkan fakulty 
rigorózní práci vedoucímu katedry, která zajišťuje výuku v odpovídajícím zvoleném oboru. 

(2)  Nejsou-li splněny požadavky uvedené v ustanovení čl. 4 odst. 2 a 3, vyzve děkan fakulty 
uchazeče k doplnění přihlášky ve lhůtě, která nemůže být kratší než 30 dnů ode dne odeslání 
výzvy. V případě nedodržení této lhůty je řízení ukončeno a uchazeči je bezodkladně vrácena 
uhrazená částka ve výši  náhrady nákladů snížená o manipulační poplatek 200,- Kč. 

 
 

Čl. 6 
(1) Vedoucí příslušné katedry (viz čl. 5 odst. 1) určí dva oponenty předložené rigorózní práce, 

kteří posoudí její  formální a obsahovou úroveň. 
(2) V písemných posudcích každý z oponentů na závěr uvede, zda rigorózní práci doporučuje či 

nedoporučuje k obhajobě. Pokud se oponenti ve svých závěrech neshodnou, děkan fakulty 
určí třetího oponenta, jehož názor je  rozhodující. 

(3) Nedoporučí-li dva oponenti rigorózní práci  k obhajobě, řízení je ukončeno. Děkan fakulty to 
písemně  sdělí uchazeči. 

(4) Za oponenta rigorózní práce lze určit nositele hodnosti doktora věd (“DrSc.“), kandidáta věd 
(“CSc.“) nebo  doktora (“Dr.“, resp. “Ph.D.“), přičemž alespoň jeden ze dvou oponentů (viz 
odst. 1) musí být profesor nebo docent příslušného oboru; se souhlasem děkana může být 
určen jedním z oponentů významný odborník z praxe i s nižší vědeckou hodností. 

 
 

Čl. 7 
Rigorózní práce 

(1) V rigorózní práci musí uchazeč osvědčit požadavky uvedené v čl. 2, které dokumentuje 
především prací se zahraniční i domácí literaturou, datovými soubory či příslušnými 
odbornými dokumenty.  

(2) Rozsah rigorózní práce musí být v rozmezí 110-130 normostran odborného textu (přílohy se 
nezapočítávají). Rigorózní práce se odevzdává ve dvojím vyhotovení v pevné vazbě. 
Součástí práce je čestné prohlášení uchazeče, že práci vypracoval sám a uvedl v seznamu 
veškerou použitou  literaturu. Rigorózní práce dále obsahuje resumé v angličtině  v rozsahu 
přibližně 400 slov. Součástí  práce je archivní exemplář na počítačové disketě 3,5" s úplným 
textem práce v některém z běžných textových editorů. 

(3) Ve výjimečných případech, kdy obhájená magisterská diplomová práce splňuje všechny 
výše uvedené požadavky a posudky obou oponentů tak výslovně doporučí, může děkan 
fakulty tuto práci na základě doporučení komise pro obhajoby diplomových prací uznat za 
práci rigorózní. Tím není dotčeno ustanovení čl. 4 a čl. 8 a násl. 

(4) Jako rigorózní práce může být uznána obhájená doktorská disertační práce. 
 
 

Čl. 8 
Státní rigorózní zkouška 

(1) Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a z ústní zkoušky z oboru, pro 
nějž bylo rigorózní řízení zahájeno. 

(2) Státní rigorózní zkouškou musí uchazeč v oboru, pro nějž bylo rigorózní řízení zahájeno, 
prokázat hlubší teoretické znalosti, přehled o časopisecké a publikační činnosti a schopnost 
tvůrčí aplikace odborných vědomostí. 
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(3) Státní rigorózní zkouška se koná v určených termínech, nejvýše však dvakrát do roka. 
Přesné datum stanovuje na základě návrhu vedoucího katedry děkan. 

 
 

Čl. 9 
Komise pro státní rigorózní zkoušky 

(1) Státní rigorózní zkouška je veřejná a koná se před tříčlennou komisí, která je složena z 
předsedy a dvou členů,  kteří působí v příslušném oboru či v oboru příbuzném. Komise může 
být rozšířena o posuzovatele, pokud nejsou jejími členy. 

(2) O vyjádření k osobě předsedy komise žádá děkan před jeho jmenováním z profesorů a 
docentů rektora univerzity. Členy komise jmenuje a odvolává na návrh vedoucího katedry 
děkan z profesorů, docentů a z nositelů hodnosti doktora věd (“DrSc.“), kandidáta věd 
(“CSc.“) nebo doktora (“Dr.“, resp. “Ph.D.“) tak, že alespoň jeden z nich musí být 
profesorem nebo docentem.  

 
 

Čl. 10 
Příprava a průběh státní rigorózní zkoušky 

(1)  Termín konání státní rigorózní zkoušky oznámí vedoucí katedry doporučeným dopisem 
uchazeči nejpozději 60 dnů  před jejím konáním. S písemným souhlasem uchazeče 
založeným do spisu může být tato lhůta přiměřeně zkrácena. 

(2)  Státní rigorózní zkouška je hodnocena jako celek stupněm “prospěl“, nebo “neprospěl“. 
(3)  Pokud se uchazeč nedostavil v určeném termínu ke státní rigorózní zkoušce a svoji neúčast 

nejpozději do 3 pracovních dnů od stanoveného termínu státní rigorózní zkoušky písemně 
nebo faxem a s uvedením závažného důvodu neomluvil, hodnotí se stupněm “neprospěl“. O 
důvodnosti omluvy rozhoduje vedoucí příslušné katedry. 

(4)  Státní rigorózní zkoušku lze v tomtéž oboru opakovat  pouze jednou, a to nejdříve tři měsíce 
po termínu, ve kterém byl uchazeč hodnocen stupněm “neprospěl“, a to bez opakované 
úhrady nákladů. 

(5)  O výsledku státní rigorózní zkoušky rozhoduje komise hlasováním na neveřejném zasedání v 
den konání státní rigorózní zkoušky. Její rozhodnutí vyhlásí předseda komise v den konání 
státní rigorózní zkoušky. 

 
 

Čl. 11 
Ukončení rigorózního řízení 

Rigorózní řízení se ukončuje: 
a) při nedodržení lhůty uvedené v ustanovení čl. 5  odst. 2, 
b) rozhodnutím děkana, vyjde-li najevo nepravdivost některého z údajů uvedených v přihlášce a 

v jejích  přílohách. Uhrazená náhrada nákladů se přitom nevrací, 
c) nedoporučí-li dva oponenti rigorózní práci k obhajobě (čl. 6 odst. 3). Uchazeči je bezodkladně 

vrácena částka ve výši náhrady nákladů snížená o 5 600,- Kč, 
d) písemným prohlášením uchazeče o ukončení rigorózního řízení. Uhrazená náhrada nákladů se 

přitom nevrací, 
e) hodnocením stupněm “neprospěl“ u opakované státní rigorózní zkoušky (čl. 10 odst. 4 a 5), 
f) úspěšným vykonáním státní rigorózní zkoušky. 

 
 

ČÁST TŘETÍ 
Náhrada nákladů 

 

Odstraněno: a) při

Odstraněno: b) rozhodnutím

Odstraněno: c) nedoporučí-li

Odstraněno: d) písemným

Odstraněno: e) hodnocením

Odstraněno: f) úspěšným



 

 4

 
Čl. 12 

(1)  Náhrada nákladů spojených s přijetím a posouzením přihlášky, poskytnutím možnosti 
používat zařízení a informační technologie, hodnocením rigorózní práce, organizací státní 
rigorózní zkoušky (dále jen “náhrada  nákladů“) činí 8 700 Kč. V případě uvedeném v čl. 7 
odst. 3 větě první se náhrada nákladů snižuje na 4 300 Kč. 

(2)  V případě zájmu lze poskytnout další konzultace a používat zařízení a informační 
technologie, a to i před zahájením rigorózního řízení, za úhradu a ve stanovených časových 
blocích. 

(3)  Doklad o náhradě nákladů podle odst. 1 je jednou z příloh Přihlášky k rigoróznímu řízení. 
(4)  Neuspěl-li uchazeč u rigorózního řízení (viz čl. 6  odst. 3 nebo čl. 10 odst. 5), náhrada 

nákladů se mu nevrací. Podání přihlášky v jiném oboru rigorózního řízení je zahájením 
nového řízení podle čl. 4. 

(5)  Absolventům doktorského studijního programu na fakultě se poplatek promíjí. 
 
 

 
ČÁST ČTVRTÁ 

Závěrečná ustanovení 
 
 

Čl. 13 
Doplnění Statutu fakulty 

Statut fakulty ze dne 15. listopadu 1999 se doplňuje tak, že v čl. 22 odst. 2 se za slova „Řád 
vybírání poplatků za studium na FSS“ vkládají slova „Řád rigorózního řízení na FSS“. 

 
 

Čl. 14 
(1)  Děkan fakulty může pověřit proděkana pro vědu a výzkum, aby jej v určeném rozsahu 

zastupoval ve výkonu oprávnění a povinností, jež jsou mu tímto předpisem svěřeny. 
(2)  Úkony proděkana pro vědu a výzkum učiněné na základě a v rozsahu pověření podle odst. 1 

se posuzují jako úkony děkana fakulty podle tohoto předpisu. 
 
 

Čl. 15 
Rigorózní řízení zahájené přede dnem uvedeným v čl. 16 odst. 1 písm. b) se dokončí podle 
předpisů platných v době zahájení takového rigorózního řízení.  

 
 

Čl.  16 
(1)  Tento předpis byl 
 a) navržen Akademickým senátem Fakulty sociálních studií dne 8.2.2000 a 
 b) schválen Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 17.4.2000. 
(2)  Tento předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem uvedeným v  odst. 1 písm. b). 
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