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Organizace a prùbéh rigorózního iízení na PdF MU
provódécí pÍedpis k Studijnímu a zku5ebnímu iàdu MU

Òlónek I
Obecnó ustanovení

Rigorózníiízení na PdF MU (dóIe jenfokulta) se Ìídí $ 46 zàkona ó. 11111998 Sb. o
vysokych Skolóch a o zménè a doplnéní dal5ích zàkonù (dóle jen zókon) a probíhó dle
Srudijního a zku5ebního iàdu MU (dóle jen fó.d), zejménajeho èósti tietí Rigorózní
íízení; zveiejùovaní rigorózní próce se iídí ó1. 38 tohoto iódu.
Stàtní rigorózní zkou5kou (dàle jen rigorózní zkouíka) se ovéiuj e, zda dríitel titulu

magistr prohloubil své teoretické znalosti y tgzg_ _o*b-.|"ff$_ vysoko5kolského studia a
získal schopnost samostatné próce s nov;imi teoretickymi a praktickfmi poznatky a
prokízal znalost védecké metodologie a vyzkumnych metod.
Seznam akreditovanych oboru rigorózního iízení na PdF MU je k dispozici na
webovych strénkóch PdF MU:
http://www.muni.czlpe anauiední desce
+

fakulty.
Jde o tyto obory:

- speciàlní pedagogika
- sociólhí pedagogika

- uóitelství anglického jazyka a literatury pro ZS
- uèitelství anglického jazykaa literatury pro SS
- uóitelství biologie pro ZS
- uÒitelství óeského iazyka a literatury pro ZS
- uòitelství éeského jazykaa literatury pro SS
- uóitelství obóanské v;ichovy pro ZS v
- uòitelství zfukladù spoleóenskych vèd pro SS
- uóitelství francouzskéh o jazykaa literatury pro ZS
- uòitelství francouzského jazyka a literatury pro SS
- uóitelstvífyzíky pro ZS w
- uòitelství zemépisu pro ZS
- uòitelství déjepisu pro 7S
- uòitelství hudební vychovy pro ZS
- uÒitelství hudební vychovy pro SS
- uÒitelství chemie pro ZS
- uóitelství matematiky pro ZS
- uòitelství matematiky pro SS
- uòitelství némeckého jazykaa literatury pro ZS
- uòitelství nèmeckého jazykapto zitkladní a jazykové Skoly
- uòitelství némeckého jazyka a literatury pro SS
- uóitelství rodinné vychovy pro ZS -
- uóitelství vychovy ke zdraví pro ZS
- uòitelství ruského jazyka aliteratury pro ZS
- uóitelství ruského jazyka a literatury pro SS
- uóitelství speciólní pedagogiky pro ZS
- uóitelství speciólní pedagogiky pro SS
- uóitelství technické a informaèní vychovy pro ZS
- uóitelství vytvarné vychovy pro ZS
- uóitelství vytvarné vychovy pro SS
- uóitelství vízuàlní tvorby pro SS
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- uòitelství pro 1. stupeù ZS

ÒHnek 2
Poplatky spojené s rigorózním Íízením

1. V souladu s $ 46 odst. 5 zérkona stanovuje fakulta poplatek za úkony spojené
s pÍijetím piihléSky k rigoróznímu iízení a uskuteònéním tohoto iízeni na dvojnósobek
zàkladu pro stanovení poplatku vyhlóSeného MSMT Òn podle $ 58 odst. 2 zàkona.
Aktuólní vlir5e tohoto poplatku pro dany akademickj' rok je zveÍejnéna na úiední desce
fakulty. Tento poplatek slouZí k pokrytí administrativních nókladù iizeni (próce
administrativního aparfitu fakulty, po5tovné, kopírovétní, telekomunikaòní poplatky,
poplatky bance), nókladù za Wpracovóní oponentskych posudkù, cestovní néklady
òlenù komise, nóklady spojené s vydaním diplomu a promocí.

2. V piípadè pÍedloùení rigorozni pràce v rozsahu o 50 stran vètSím neZ obvyklém (viz
é1. 4 odst.3 dóle) tj. od 150 stran vóetné vy5e, je uchazeò povinen pied zahf$ením
iízení uhradit dodateòné nóklady za vypracovóní posudkù ve vy5i 1000,- Kò za
kaidych dal5ích zapoóatych 50 s. nad stanoveny rozsah.

3. V piípadè opakované rigorózní zkou5ky dle ò1. 35 odst. 9, ói odst. 10 iódu lje-li
uznfuna omluva dle ó1. 5 odst. 4 dalel je uchazeò dóle povinen piedem uhradit
dodateóné nóklady s tím spojené ve vy5i 1.000,- Kò.
V piípadé pÌepracovéní rigorózní pr6ce dle ó1.36 odst. 6 iódu je uchazeò povinen
piedem uhradit dodateóné nàklady spojené s vypracovóním posudkù na novou verzi
rigorozni prírce ve vy5i 2000,- KÒ + v piípadé vètSího rozsahu navy5ení dle ó1. 2 odst.
2 .

4. V piípadè ukonÒení rigorozního iízení dle ò1. 6 odst. 1 písm. a. níZe, se uchazeòi vrótí
jím uhrazen| òóstka dle odst. 1, resp. 2 vy5e sníZenà o 300,- KÒ (nóklady na pokrytí
administrativních vf daj ù).

5. PÍi ukonòení rigorozního iízení dle ó1. 6 odst.
nevrací.

6. V souladu s $ 46 odst..5 zítkona a ólónkem
v prùbéhu rigorózního iízení pfi piípravè na
a informaòní technologie fakulty podle pravidel
na zàkladè vydané karty vyuZívat:

a. sluZeb knihovny fakulty za poplatek 200,- KÒ po dobu I roku,
b. informaòních technologií v uóebnóch uròenym studentùm, ato zdarma.

Piípadné dal5í sluZby lze poskytnout dle pravidel stanovenych v nósledujícím
odstavci.

7 . Zijemcttm lze za :úIT adu poskytnout, a to i pied zahàjenim rigoró zního iízení, dle
individuólní potieby konzultace, kurzy nebo vyuùívéní informaòních technologií a
dalSích zaiízenifakulty. Uhrada zaÍyto sluZby bude stanovena individuélnè nazftkladé
téchto orientaÒních òóstek:

a. konzultace s odborníkem katedry v rozsahu 45 min. 300,- Kó,
b. sluZeb knihovny fakulty v souladu s Knihovním Ìédem MU,
c. òàstka za vyulití dal5ích zaiízení mikroskop, mèÍící zaiízení,

specializovanó vypoóetní technika apod. ve spràvè kateder dle dohody,
d. Òéstky kurzovného jsou stanoveny zvlíÈf pro jednotlivé kurzy.

Òlónek 3
PfihlóSka k rigoróznímu ilzení

1. NéleZitosti piihlóSky stanovuje ò1. 35 odst. 4 iadu - dokladem o úhradé nókladù dle
písm. e) je doklad o uhradè nakladù ve smyslu ó1. 2 odst. 1, piíp. odst. 2 v;iSe.

1 písm. b-e níùe, se nóhrada nàkladù

3 5 odst. 3 iódu mà uchazeÒ próvo
rigorozní zkou5ku vyuùívat zaiízeni
stanovenúch fakultou. Uchazeé mtÈe
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fugorózní iízení je zahàjeno dnem doruèení kompletní pÍihló5ky dle odst. I vy5e
vÒetnè pÍedepsanych piíloh na oddélení pro vèdu, vyzkum a vnèjSí vztahy fakulty.
Není-li piihlóSka úplnó, tj. v souladu s odst. I vy5e, vyzve pÍístu5ny prodékan

uchazeó,e k doplnèní piihlóSky ve lhùtè, kteró nemùZe byt krat5í nei,30 dnù ode dne
odeslóní vyzvy. V piípadè nedodriení stanovené lhùty jeiízeníukonòeno.
Je-li piihlóSka kompletní, postoupí ji odpovèdny prodékan vedoucímu katedry, kterét
mó piíslu5ny obor akreditovfun.

ÒHnek 4
Rigorózní próce

NóleZitosti rigorózní pr6ce a její obhajoby stanovuje ó1. 36 iédu.
V souladu s ò1. 36 odst. 3, resp. ó1. 30 odst. 4 iédu musí mít tisténó podoba rigorozní
préce na fakulté jednotnou úpravu (v piípadè piedloùeni rigorózní pr6ce dte è1. 36
odst. 2iilduje tieba její formólní úpravu jednotné úpravé maximólnè piiblíiit), a ro:

a. próce musí byt vyti5téna ve formàtu A4,
b. desky a titulní strana musí mít jednotnou úpravu a obsahovat nósledující

údaje:
- Masarykova univerzita, Pedagogické fakulta
- né"zev próce
- jméno a pÍíjmení autora, rok piedloíení,

c. v5echny 3 piedklàdané exemplóie musí bit vyvéníny v tvrdé,
nerozebratelné vazbé.

Obvykly rozsah ngorózní próce je 100 normostran odborného textu (pÍílohy se
nezapoÒ íténají).
Rigorózni pràce musí obsahovat

a. òestné prohlóSení uchazeèe , 2e próci vypracoval sóm, nebo v pÌípadè
pÍedloZení kolektivní védecké prírce musí 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.

Souòéstí rrgoróznípràceje autorefeútt, v nèmZ autor uvede:
a. cíl próce,
b. souèasny stav iesené problematiky,
c. hlavní vysledky rigorózní pràce,
d. vlastní piínos z hlediska vysledkù, piípadnè metod zpracovíní, novych

'  

v ,pÌístupù, piínosu avyuLitelnosti v praxi apod.,
e. u vyzkumnych prací zkoumanou hypotézu, zpùsoby a rozsah jejího

ovéÍovóní a zíxéry z toho plynoucí.
Autoreferítt" v max. rozsahu 4 stran vÒetnè Òeského a cizojazyÒného resumé je zaiazen
na zaéírtku próce jako samostatnó kapitola (pied úvodem Òi 1. kapitolou) s nfuzvem
Autoreferót ri gor ozní prérce.

Òlónek 5
Stritní rigorózní zkouSka

Prùbèh rLgorozní zkou5ky se iídí ò1. 35 odst. 5-11 iédu.
SloZení a pràce zku5ební komise a oponentù se 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
piíslu5ného vedoucího katedry.
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Termín konóní rigorózní zkou5ky stanoveny dle ò1. 35 odst. 5 iàdu oznétmí pracovník
oddélení pro vyzkum, vyvoj a vnéjSí vztahy doporuÒenym dopisem uchazeòi
nejpozdéji 30 dnù pied jejím konóním a souòasnè zaÉIe uchazeòi kopie posudkù
rigorózní pr6ce. Na zókladé písemného souhlasu uchazeèe mùZe by thùta 30 dnù
zk<rércena.
Nedostaví-li se uchazeó k rigorózní zkou5ce dle ò1. 35 odst. 10 iédu, rozhoduje o

piijatelnosti jeho omluvy piedseda pÍíslu5né komise.
Obhajoba rigorózní próce je hodnocena,,prospél(a)" nebo ,,neprospèl(a)", a to

hlasovóním dle ó1. 37 odst. 1, resp. ò1. 33 odst. 4 Í6du za pouùití ò1. 37 odst. 2, resp.
ò1. 33 odst. 5 iódu.
Ustní zkou5ka se sklódó z:

a. pedagogiky (5ir5í vèdní z6klad),
b. pedagogické specializace (sociílni pedagogiky, nebo didaktiky odborného

piedmétu vÒetnè Sir5ího védního zé./r.Iadu zvoleného oboru),
c. pedagogické psychologie,
d. filozofie,

s vfjimkou oboru speciélní pedagogika, jejími, obsahem budou pÍedméty:
a. integrativní speciólní pedagogika,
b. specializace speciólní pedagogiky (etopedie, logopedie, oftalmopedie,

psychopedie, somatopedie, specifické poruchy uòení, surdopedie),
c. patopsychologie,
d. filozofie.

Postup komise pii hodnocení vysledku rlgorozîí zkou5ky uròuje ó1.37 odst. 1, resp.
ò1. 33 odst. I ai.4 iédu. Vysledek rigorózní zkou5ky se hodnotí v souladu s ò1. 35 odst.
8 Ìódu slovy: ,,prospél(a)" nebo ,,neprospél(a)".

Clónek 6
Ukonèení rigorózního itzení

1 . Rigorózní iízení se ukonòuj e:
a. pii nedodríení lhùty uvedené v ustanovení ó1. 3 odst. 3 vy5e,
b 

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

c. písemnym prohléSením uchazeée o ukonòení rigorózního iizení,
d. hodnocením stupném ,,neprospèl(a)" u opakované rigorozni zkou5ky,
e. úspéSnym vykonítním rigorózní zkou5ky.

V Brné dne 19. kvétna 2008

doc. RNDr. Josef Trna, CSc.
dèkan PdF MU
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