
AS PdF MU - Návrh usnesení - 7. 5. 2003 
 Schvaluje změnu v Řádu rigorózního řízení: 
 Čl. 3 Náhrada nákladů odst.1 Staré znění 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) je stanovena na základě finanční kalkulace, která tvoří přílohu č. 3 Řádu rigorózního řízení na Pedagogické fakultě MU. Náhrada nákladů zahrnuje náhradu režijních nákladů, náklady spojené se zpracováním dvou oponentských posudků, náklady na případné konzultace u profesorů a docentů fakulty před státní rigorózní zkouškou, náklady spojené s ustavením a činností komise pro státní rigorózní zkoušku, náklady slavnostní doktorské promoce. Uchazeč je povinen uhradit náklady převyšující kalkulované náklady (např. náklady na vypracování posudků u rozsáhlých prací, vícenáklady spojené s případným tlumočením, překlady, třetím posudkem - viz čl. 6 odst. 2 apod.) ještě před konáním ústní zkoušky. Nové znění 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) je stanovena na základě finanční kalkulace, která tvoří přílohu č. 3 Řádu rigorózního řízení na Pedagogické fakultě MU. Náhrada nákladů zahrnuje náhradu režijních nákladů, náklady spojené se zpracováním dvou oponentských posudků, náklady na případné konzultace u profesorů a docentů fakulty před státní rigorózní zkouškou, náklady spojené s ustavením a činností komise pro státní rigorózní zkoušku, náklady slavnostní doktorské promoce. Uchazeč je povinen uhradit náklady převyšující kalkulované náklady (např. náklady na vypracování posudků u rozsáhlých prací, vícenáklady spojené s případným tlumočením, překlady, třetím posudkem - viz čl. 6 odst. 2, při opakované státní rigorózní zkoušce apod.) ještě před konáním ústní zkoušky.   Čl. 7 Rigorózní práce odst. 3 Staré znění Rozsah rigorózní práce je obvykle 100 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 literaturu1. Součástí práce je archivní exemplář na počítačové disketě 3,5" s úplným textem práce v některém z běžných textových editorů. Nové znění Rozsah rigorózní práce je obvykle 100 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 literaturu1 a souhlas s uložením rigorózní práce ve studovně PdF MU k prezenčnímu zapůjčování. Součástí práce je archivní exemplář na počítačové disketě 3,5" s úplným textem práce v některém z běžných textových editorů.    Čl. 10 Příprava a průběh státní rigorózní zkoušky odst. 5 Staré znění Ústní rigorózní zkoušku lze v tomtéž oboru opakovat pouze jednou, přičemž je nutno opakovat všechny předměty, ze kterých se zkouška skládá. Opakovaná ústní zkouška může proběhnout nejdříve tři měsíce po termínu, ve kterém byl uchazeč hodnocen stupněm neprospěl, bez opakované úhrady nákladů.  Nové znění Při dílčím neúspěchu v rámci rigorózního řízení (tj. při neúspěšné obhajobě rigorózní práce nebo při neúspěchu u ústní rigorózní zkoušky) lze tuto část rigorózní zkoušky v tomtéž oboru opakovat pouze jednou, přičemž je nutno opakovat všechny předměty, ze kterých se zkouška skládá. Opakovaná obhajoba rigorózní práce nebo ústní zkouška může proběhnout nejdříve   v následujícím zkušebním termínu rigorózních zkoušek. V tom případě je uchazeč povinen uhradit vícenáklady spojené s ustavením a činností komise pro státní rigorózní zkoušku ve výši 2.000,- Kč.   
Vysvětlivky: podtrženo: vypustit zvýrazněno: doplnit 
                                                        
1 Bibliografické citace se řídí platnou normou ČSN ISO 690. 



Příloha č. 3 Staré znění (Příloha č. 3. zůstává v původním znění, tak jak byla předložena a schválena AS MU 4. 11. 2000.)    MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA DĚKANÁT 603 00 BRNO, Poříčí 7 tel. 43129206  

 

Kalkulace 
nezbytných nákladů na rigorózní řízení 

   
Položka Položka Kč 

Oponentské posudky - honoráře 1. posudek 1000 
 - odvody 35 % 350 
 2. posudek 1000 
 - odvody 35 % 350 
Obhajoba rigorózní práce - mzdové náklady předseda komise 300 
 - odvody 35 % 105 
 členové komise 800 
 - odvody 35 % 280 
Administrativní práce - mzdové náklady administrativní pracovníci 500 
 - odvody 35 % 175 
Věcné náklady poštovné, telefonáty apod. 300 
Režijní náklady (včetně nákladů na promoce) 40 % mzdových nákladů 1440 
Poplatek za rigorózní řízení celkem  6600 

  Schváleno Akademickým senátem  PdF MU dne 1. listopadu 2000. Schváleno Akademickým senátem  Masarykovy univerzity dne 4. listopadu  2000.     
Vysvětlivky: podtrženo: vypustit  
            



Nové znění Příloha č. 3   MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA DĚKANÁT 603 00 BRNO, Poříčí 7 tel. 43129206  

 

Kalkulace 
nezbytných nákladů na rigorózní řízení 

   
Položka Položka Kč 

Oponentské posudky - honoráře 1. posudek 1000 
 - odvody 35 % 350 
 2. posudek 1000 
 - odvody 35 % 350 
Obhajoba rigorózní práce - mzdové náklady předseda komise 300 
 - odvody 35 % 105 
 členové komise 800 
 - odvody 35 % 280 
Administrativní práce - mzdové náklady administrativní pracovníci 500 
 - odvody 35 % 175 
Věcné náklady poštovné, telefonáty apod. 500 
Režijní náklady (včetně nákladů na promoce) 40 % mzdových nákladů 1440 
Poplatek za rigorózní řízení celkem  6800 

  Schváleno Akademickým senátem  PdF MU dne  Schváleno Akademickým senátem  Masarykovy univerzity dne   
Vysvětlivky: zvýrazněno: změna částky 
  



   


