Organizace a prùbéh rigorózního iízení na PdF MU
provódécípÍedpis k Studijnímu a zku5ebnímuiàdu MU
Òlónek I
Obecnó ustanovení
1 . Rigorózníiízení na PdF MU (dóIejenfokulta) se Ìídí $ 46 zàkonaó. 11111998Sb. o
vysokych Skolócha o zménèa doplnéní dal5íchzàkonù (dóle jen zókon) a probíhó dle
Srudijního a zku5ebníhoiàdu MU (dóle jen fó.d), zejménajeho èósti tietí Rigorózní
íízení; zveiejùovaní rigorózníprócese iídí ó1.38 tohoto iódu.
2 . Stàtní rigorózní zkou5kou (dàle jen rigorózní zkouíka) se ovéiuj e, zda dríitel titulu
vysoko5kolského studia a
magistr prohloubil své teoretické znalosti y tgzg__o*b-.|"ff$_
získal schopnost samostatnépróce s nov;imi teoretickymi a praktickfmi poznatky a
prokízal znalostvédeckémetodologiea vyzkumnych metod.
J.
Seznamakreditovanychoboru rigorózního iízení na PdF MU je k dispozici na
webovych strénkóchPdF MU:
anauiední desce
http://www.muni.czlpe
fakulty.
Jde o tyto obory:
- speciàlnípedagogika
- sociólhípedagogika
- uóitelství anglického jazyka a literatury pro ZS
- uèitelství anglického jazykaa literatury pro SS
- uóitelstvíbiologie pro ZS
- uÒitelstvíóeskéhoiazyka a literatury pro ZS
- uòitelství éeskéhojazykaa literatury pro SS
- uóitelství obóanskév;ichovy pro ZS
v
- uòitelství zfukladùspoleóenskychvèd pro SS
- uóitelství francouzského jazykaa literatury pro ZS
- uòitelství francouzskéhojazyka a literatury pro SS
- uóitelstvífyzíky pro ZS
w
- uòitelství zemépisupro ZS
- uòitelství déjepisupro 7S
- uòitelství hudebnívychovy pro ZS
- uÒitelstvíhudebnívychovy pro SS
- uÒitelstvíchemiepro ZS
- uóitelství matematiky pro ZS
- uòitelství matematikypro SS
- uòitelství némeckéhojazykaa literatury pro ZS
- uòitelství nèmeckéhojazykapto zitkladní a jazykové Skoly
- uòitelství némeckéhojazyka a literatury pro SS
- uóitelství rodinné vychovy pro ZS
- uóitelství vychovy ke zdravípro ZS
- uòitelství ruského jazyka aliteratury pro ZS
- uóitelství ruskéhojazyka a literatury pro SS
- uóitelství speciólnípedagogikypro ZS
- uóitelství speciólnípedagogikypro SS
- uóitelství technickéa informaènívychovy pro ZS
- uóitelství vytvarné vychovy pro ZS
- uóitelství vytvarné vychovy pro SS
- uóitelství vízuàlní tvorby pro SS
+

- uòitelstvípro 1. stupeùZS
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ÒHnek 2
Poplatky spojenés rigorózním Íízením
V souladu s $ 46 odst. 5 zérkonastanovuje fakulta poplatek za úkony spojené
s pÍijetím piihléSky k rigoróznímu iízení a uskuteònénímtohoto iízeni na dvojnósobek
zàkladu pro stanovenípoplatku vyhlóSenéhoMSMT Òn podle $ 58 odst. 2 zàkona.
Aktuólní vlir5etohoto poplatku pro dany akademickj'rok je zveÍejnénana úiední desce
fakulty. Tento poplatek slouZí k pokrytí administrativních nókladù iizeni (próce
administrativního aparfitufakulty, po5tovné, kopírovétní,telekomunikaòní poplatky,
poplatky bance), nókladù za Wpracovóní oponentskychposudkù, cestovní néklady
òlenùkomise,nókladyspojenés vydanímdiplomu a promocí.
V piípadè pÍedloùení rigorozni pràcev rozsahuo 50 stran vètSímneZ obvyklém (viz
é1.4 odst.3 dóle) tj. od 150 stran vóetnévy5e, je uchazeòpovinen pied zahf$ením
iízení uhradit dodateònénóklady za vypracovóní posudkù ve vy5i 1000,- Kò za
kaidych dal5ích zapoóatych50 s. nad stanovenyrozsah.
V piípadè opakovanérigorózní zkou5ky dle ò1.35 odst. 9, ói odst. 10 iódu lje-li
uznfunaomluva dle ó1.5 odst. 4 dalel je uchazeò dóle povinen piedem uhradit
dodateónénóklady s tím spojenéve vy5i 1.000,-Kò.
V piípadé pÌepracovénírigorózní pr6ce dle ó1.36 odst. 6 iódu je uchazeòpovinen
piedem uhradit dodateónénàklady spojené s vypracovóním posudkù na novou verzi
rigorozni prírceve vy5i 2000,- KÒ + v piípadévètSíhorozsahunavy5enídle ó1.2 odst.
2.
V piípadèukonÒenírigorozníhoiízení dle ò1.6 odst. 1 písm. a. níZe,se uchazeòivrótí
jím uhrazen| òóstkadle odst. 1, resp.2 vy5e sníZenào 300,- KÒ (nóklady na pokrytí
administrativníchvf dajù).
PÍi ukonòení rigorozního iízení dle ó1.6 odst. 1 písm. b-e níùe, se nóhrada nàkladù
nevrací.
V souladu s $ 46 odst..5 zítkonaa ólónkem 35 odst. 3 iódu mà uchazeÒpróvo
v prùbéhu rigorózního iízení pfi piípravè na rigorozní zkou5ku vyuùívat zaiízeni
a informaòní technologiefakulty podle pravidel stanovenúchfakultou. Uchazeé mtÈe
na zàkladèvydané karty vyuZívat:
a. sluZebknihovny fakulty za poplatek200,- KÒpo dobu I roku,
b. informaòníchtechnologiív uóebnóchuròenymstudentùm,ato zdarma.
Piípadné dal5í sluZby lze poskytnout dle pravidel stanovenych v nósledujícím
odstavci.
Zijemcttm lze za :úITadu poskytnout, a to i pied zahàjenim rigoró zního iízení, dle
individuólní potieby konzultace, kurzy nebo vyuùívéní informaòních technologií a
dalSíchzaiízenifakulty. Uhrada zaÍyto sluZbybude stanovenaindividuélnè nazftkladé
téchto orientaÒníchòóstek:
a. konzultaces odborníkemkatedryv rozsahu45 min. 300,- Kó,
b. sluZebknihovny fakulty v souladus Knihovním Ìédem MU,
mikroskop, mèÍící zaiízení,
c. òàstka za vyulití dal5ích zaiízení
ve
katederdle dohody,
spràvè
technika
apod.
vypoóetní
specializovanó
jednotlivé
jsou
kurzy.
stanovenyzvlíÈf pro
d. Òéstkykurzovného

Òlónek 3
PfihlóSka k rigoróznímu ilzení
1. NéleZitostipiihlóSky stanovujeò1.35 odst. 4 iadu - doklademo úhradénókladù dle
písm. e) je doklad o uhradènakladùve smysluó1.2 odst. 1, piíp. odst.2 v;iSe.

2 . fugorózní iízení je zahàjenodnem doruèení kompletní pÍihló5ky dle odst. I vy5e
vÒetnèpÍedepsanychpiíloh na oddélenípro vèdu, vyzkum a vnèjSí vztahyfakulty.
3 . Není-li piihlóSka úplnó, tj. v souladu s odst. I vy5e, vyzve pÍístu5ny prodékan
uchazeó,e
k doplnèní piihlóSky ve lhùtè, kteró nemùZebyt krat5í nei,30 dnù ode dne
odeslónívyzvy. V piípadè nedodriení stanovenélhùty jeiízeníukonòeno.
4 . Je-li piihlóSka kompletní, postoupíji odpovèdnyprodékanvedoucímu katedry, kterét
mó piíslu5ny obor akreditovfun.
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ÒHnek 4
Rigorózní próce
NóleZitostirigorózní pr6cea její obhajobystanovujeó1.36 iédu.
V souladus ò1.36 odst. 3, resp.ó1.30 odst. 4 iédu musí mít tisténópodobarigorozní
préce na fakulté jednotnou úpravu (v piípadè piedloùeni rigorózní pr6ce dte è1. 36
odst. 2iilduje tieba její formólní úpravujednotné úpravémaximólnè piiblíiit), a ro:
a. prócemusí byt vyti5ténave formàtu A4,
b. desky a titulní stranamusí mít jednotnou úpravu a obsahovatnósledující
údaje:
Masarykovauniverzita,Pedagogickéfakulta
né"zevpróce
- jméno a pÍíjmení autora,rok piedloíení,
c. v5echny 3 piedklàdané exemplóie musí bit vyvéníny v tvrdé,
nerozebratelnévazbé.
Obvykly rozsah ngorózní próce je 100 normostran odborného textu (pÍílohy se
nezapoÒíténají).
Rigorózni pràcemusí obsahovat
a. òestné prohlóSení uchazeèe
, 2e próci vypracoval sóm, nebo v pÌípadè
pÍedloZení kolektivní védecké prírcemusí próce splnit ustanovení ò1. 36
odst.3, resp.Ò1.30 odst.4 písm.b a c iódu,
b. òestné prohlóSení, ùe uchazeò uvedl v seznamu veskerou pouZitou
literaturu, piiòemZ bibliografické citace se musí iídit platnou normou ÒSN
ISO 690.
Souòéstírrgoróznípràceje autorefeútt,v nèmZautor uvede:
a. cíl próce,
b. souèasnystav iesenéproblematiky,
c. hlavní vysledky rigorózní pràce,
d. vlastní piínos z hlediska vysledkù, piípadnè metod zpracovíní, novych
pÌístupù,piínosu avyuLitelnostiv praxi apod.,
e. u vyzkumnych prací zkoumanou hypotézu, zpùsoby a rozsah jejího
ovéÍovónía zíxéry z toho plynoucí.
Autoreferítt"v max. rozsahu4 stran vÒetnèÒeskéhoa cizojazyÒnéhoresuméje zaiazen
na zaéírtkupróce jako samostatnókapitola (pied úvodem Òi 1. kapitolou) s nfuzvem
Autoreferót ri gor ozní prérce.
'
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Òlónek 5
Stritní rigorózní zkouSka
1 . PrùbèhrLgoroznízkou5kyse iídí ò1.35 odst.5-11 iédu.
2 . SloZenía pràcezku5ebníkomise a oponentùse iídí ó1.36 odst. 5, resp. óL 32 odst. 3
aZ 7, a ò1. 37, resp. ò1. 33 odst. I ai, 5 iódu. Komisi schvaluje dèkan na nóvrh
piíslu5néhovedoucíhokatedry.

3

Termín konóní rigorózní zkou5ky stanovenydle ò1.35 odst. 5 iàdu oznétmípracovník
oddélení pro vyzkum, vyvoj a vnéjSí vztahy doporuÒenym dopisem uchazeòi
nejpozdéji 30 dnù pied jejím konóním a souòasnèzaÉIeuchazeòi kopie posudkù
rigorózní pr6ce. Na zókladé písemnéhosouhlasu uchazeèemùZe by thùta 30 dnù
zk<rércena.
4 . Nedostaví-li se uchazeók rigorózní zkou5ce dle ò1. 35 odst. 10 iédu, rozhoduje o
piijatelnosti jeho omluvy piedsedapÍíslu5nékomise.
5 . Obhajoba rigorózní próce je hodnocena,,prospél(a)"nebo ,,neprospèl(a)",a to
hlasovónímdle ó1.37 odst. 1, resp. ò1.33 odst. 4 Í6du za pouùití ò1.37 odst. 2, resp.
ò1.33 odst.5 iódu.
6 . Ustní zkou5kase sklódóz:
a. pedagogiky(5ir5ívèdní z6klad),
b. pedagogickéspecializace(sociílni pedagogiky,nebo didaktiky odborného
piedmétu vÒetnèSir5íhovédního zé./r.Iadu
zvolenéhooboru),
psychologie,
c. pedagogické
d. filozofie,
s vfjimkou oboru speciélnípedagogika,jejími,obsahembudoupÍedméty:
a. integrativní speciólnípedagogika,
b. specializacespeciólní pedagogiky (etopedie, logopedie, oftalmopedie,
psychopedie,somatopedie,
specificképoruchyuòení,surdopedie),
c. patopsychologie,
d. filozofie.

7 . Postupkomise pii hodnocenívysledku rlgorozîí zkou5kyuròuje ó1.37 odst. 1, resp.
ò1.33 odst. I ai.4 iédu. Vysledekrigoróznízkou5kyse hodnotív souladus ò1.35 odst.
8 Ìódu slovy: ,,prospél(a)"nebo,,neprospél(a)".
Clónek 6
Ukonèení rigorózního itzení
1. Rigorózní iízení se ukonòuje:
a. pii nedodríenílhùty uvedenév ustanoveníó1.3 odst.3 vy5e,

b

nèkterého
z.udaltt
l"*:l?:iiT rÍ,ifff; "Yii1.j;rÎlf#.nnePravdivost
písemnymprohléSenímuchazeéeo ukonòenírigorózního iizení,

c.
u opakovanérigorozni zkou5ky,
d. hodnocenímstupném,,neprospèl(a)"
zkou5ky.
e. úspéSnymvykonítním rigorózní

V Brnédne19.kvétna2008

doc. RNDr. JosefTrna, CSc.
dèkanPdF MU

