
Rigorózní řád Fakulty informatiky MU   Čl. 1 Úvodní ustanovení 
 1. Tento řád upravuje v souladu s čl. 18 Statutu Masarykovy univerzity v Brně postup 

přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, konání těchto zkoušek, jejich průběh  a hodnocení, jakož i náhradu nákladů spojených s jejich prováděním a hodnocením na 
Fakultě informatiky MU (dále „fakulta“).  

 Čl. 2 Zásady pro uskutečňování rigorózního řízení  
1. Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku. 
2. Na Fakultě informatiky MU lze konat státní rigorózní zkoušku pouze v rámci akreditovaných studijních programů magisterského studia, uvedených v příloze číslo  
1 Statutu fakulty. 3. Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky. Po 
jejím úspěšném vykonání se uděluje akademický titul „doktor přírodních věd“  (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem). 

4. Ke státní rigorózní zkoušce se mohou přihlásit absolventi magisterských studijních programů splňujících podmínky odst. 1 tohoto článku. O tom, zda je splněna 
podmínka shody absolvovaného magisterského studijního programu s magisterským studijním programem, ve kterém se uchazeč přihlašuje ke státní rigorózní zkoušce, 
rozhoduje na základě doporučení proděkana pro studijní programy děkan fakulty. 5. Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky Masarykova univerzita udělí výše 
uvedený titul a vydá diplom. 6. Rigoróznímu řízení na Fakultě informatiky MU se může uchazeč podrobit pouze 
jednou.  

 Čl. 3 Podávání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce  
1. Uchazeč o rigorózní řízení v přihlášce uvede své jméno, tituly, datum a místo narození, rodné číslo, vysokou školu, fakultu a název magisterského studijního 

programu, který absolvoval a dále určení zvoleného oboru rigorózního řízení. Přihlášku podá cestou Oddělení pro výzkum a vývoj spolu s následujícími přílohami: 
a. stručný životopis se základními osobními údaji, b. ověřená kopie magisterského diplomu, c. ověřená kopie absolventského vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, 
d. jde-li o absolventa zahraniční vysoké školy, nostrifikační doložku, e. čestné prohlášení, že uchazeč doposud nezahájil na žádné fakultě nebo vysoké 

škole rigorózní řízení ve stejném rigorózním oboru případně že takto zahájené řízení bylo již ukončeno na základě jeho vlastní žádosti, 
f. pevně svázaná rigorózní práce ve dvou exemplářích, g. doklad o úhradě nákladů dle Čl. 10 odst. 1 tohoto rigorózního řádu. 

 



2. Termíny podávání přihlášek jsou stanovovány harmonogramem akademického roku 
fakulty zveřejňovaným obvyklým způsobem. Rigorózní řízení je zahájeno dnem následujícím po stanoveném termínu přijetí přihlášky. 

 Čl. 4 Kapacitní omezení  
1. Děkan fakulty může určit maximální počet přihlášek přijímaných k určitému termínu. V takovém případě je pořadí přihlášky dáno pořadím doručení přihlášky na Oddělení 

výzkumu a vývoje fakulty. 2. Rozhodnutí o nepřijetí přihlášky z důvodu překročení stanovené kapacity se sdělí 
uchazeči písemně do 14 dnů. Nerozhodne-li uchazeč jinak, jsou tyto přihlášky ve stejném pořadí převedeny k nejbližšímu dalšímu termínu podávání přihlášek 
k rigoróznímu řízení. 3. Rozhodne-li se uchazeč nepřevádět přihlášku k nejbližšímu termínu a nezahájit tak 
rigorózní řízení na fakultě, jsou mu vráceny veškeré materiály včetně zaplacené úhrady nákladů v plné výši. 

 Čl. 5 Další průběh rigorózního řízení  
1. Přihlášku odpovídající požadavků Čl. 3 zaregistruje Oddělení pro vědu a vývoj fakulty a prostřednictvím proděkana pro výzkum a vývoj je se všemi přiloženými materiály 

předá předsedovi státní rigorózní komise příslušné studijnímu programu, ve kterém je podána žádost. Je-li ustanoveno více komisí pro stejný studijní program, určí 
příslušnou komisi proděkan pro výzkum a vývoj. 2. Vykazuje-li přihláška formální nedostatky v odstavcích 1a až 1e Čl. 3, vyzve 
proděkan uchazeče v rigorózním řízení k doplnění přihlášky, ve lhůtě kratší než 30 dnů ode dne odeslání výzvy. Nedodržením této lhůty je rigorózní řízení ukončeno a 
uchazeči je vrácena uhrazená náhrada snížená o částku stanovenou samostatným předpisem děkana fakulty. 

3. Předseda komise rozhodne, zda podaná přihláška spadá do oboru působnosti jeho komise. Jinak ji vrátí nejpozději do jednoho měsíce zpět na Oddělení pro vědu a 
vývoj. Děkan pak rozhodne, která státní rigorózní komise povede rigorózní řízení. 4. Předseda státní rigorózní komise určí dva oponenty předložené rigorózní práce a předá 
jim rigorózní práci k posouzení. Alespoň jeden oponent musí být docent nebo profesor. 

5. Oponentem rigorózní práce může být kterýkoliv člen státní komise pro státní rigorózní zkoušky schválený vědeckou radou fakulty, případně odborník schválený ad hoc 
děkanem pro obhajobu konkrétní rigorózní práce. Nejvýše jeden oponent nemusí být členem komisí pro státní rigorózní zkoušky. 

6. Určení oponenti vypracují své posudky a do dvou měsíců je předloží předsedovi komise. V závěru posudků explicitně uvedou, zda práci doporučují či nedoporučují k obhajobě. 
7. Nedoporučí-li oba oponenti práci k obhajobě, je rigorózní řízení ukončeno. V tomto případě předseda komise vrátí veškeré materiály příslušnému proděkanovi, který 

informuje uchazeče o ukončení rigorózního řízení (viz. Čl. 9). 8. Pokud alespoň jeden z oponentů doporučí práci k obhajobě, seznámí předseda komise 
s posudky uchazeče a stanoví termín konání státní rigorózní zkoušky v souladu s harmonogramem akademického roku fakulty. 

9. Státní rigorózní zkouška se může konat nejdříve 60 dnů poté, co byl uchazeč seznámen s posudky oponentů. Na žádost uchazeče může být tato lhůta zkrácena. 
 



 
  
 Čl. 6 Podmínky vykonání státní rigorózní zkoušky  

1. Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky. 2. Požadavky ústní zkoušky schvaluje vědecká rada fakulty a jsou obvyklým způsobem 
zveřejněny. 3. Rigorózní práce musí přinášet nové poznatky v oblasti vymezené studijním 
programem, ve kterém uchazeč vykonává státní rigorózní zkoušku.  

 Čl. 7 Státní rigorózní zkouška  
1. Státní rigorózní zkoušky se konají před komisemi, které jmenuje děkan fakulty na návrh předsedy oborové rady. Komise musí být nejméně tříčlenná. Rektor jmenuje 
předsedy těchto komisí z řad docentů a profesorů. Komise má právo se usnášet, je-li přítomen předseda a alespoň dva další členové komise. Při obhajobě rigorózní práce 
mají oponenti hlasovací právo i v případě, že nejsou členy komise. 2. Státní rigorózní zkouška začíná obhajobou rigorózní práce. Ústní zkouška se koná 
pouze po úspěšné obhajobě práce. 3. Průběh státní rigorózní zkoušky a vyhlášení výsledků jsou veřejné. Jednání komise je 
s výjimkou přítomnosti oponentů a členů oborové rady neveřejné. 4. Státní rigorózní zkouška se hodnotí stupni „prospěl(a)“, nebo „neprospěl(a)“. 
Výsledek zkoušky je „prospěl(a)“, je-li při hlasování odevzdána nadpoloviční většina kladných hlasů přítomných členů komise (vč. oponentů). Výsledek vyhlásí předseda 
komise v den konání státní rigorózní zkoušky. 5. O průběhu obhajoby rigorózní práce a o průběhu ústní části státní rigorózní zkoušky 
pořídí komise zápis, který podepíše předseda a přítomní členové komise. 6. Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky děkan fakulty předloží rektorovi 
Masarykovy univerzity žádost, aby těm, kdo splnili všechny požadavky rigorózního řízení, udělila MU akademický titul „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ 
uváděné před jménem) a vydala diplom. Oddělení výzkumu a vývoje fakulty vydává doklad o úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky. 

7. Pokud se uchazeč nedostaví v určeném termínu ke státní rigorózní zkoušce a svoji účast neomluví s uvedením závažného důvodu písemně, faxem nebo odpovídající 
prokazatelnou elektronickou formou nejpozději do tří pracovních dní po stanoveném termínu státní rigorózní zkoušky, hodnotí se stupněm „neprospěl(a)“. O důvodnosti a 
přiměřenosti omluvy rozhoduje děkan. 8. Rigorózní práci obhájenou před komisí z členů oborové rady jako součást úspěšného složení státní rigorózní zkoušky oborová rada uzná na žádost studenta doktorského 
studia jako obhájené teze doktorské práce.  

  
  
  



Čl. 8 Opakování státní rigorózní zkoušky  
1. V případě neúspěšné obhajoby rigorózní práce je možné obhajobu opakovat po nezbytném přepracování či doplnění rigorózní práce jen jednou, a to nejdříve za šest 

měsíců. 2. V době přepracování a nebo doplňování rigorózní práce má uchazeč právo na přístup 
k informačním technologiím fakulty, zaplatí-li příslušnou náhradu s tím spojenou. Uchazeč může takto informační technologie fakulty využívat nejvýše jedno období 
následující po období, ve kterém neúspěšně obhajoval rigorózní práci. Nárok se obnoví (po zaplacení příslušné náhrady) po podání práce (viz. odst. 3 tohoto článku). 

3. Opakováním přípravy obhajoby rigorózní práce je zahájeno po předložení přepracované rigorózní práce a zaplacení náhrad spojených s novým oponentním 
řízením. Od okamžiku předložení přepracované či doplněné práce se postupuje dle Čl. 5 odst. 4. 

4. Pokud uchazeč neuspěje při ústní zkoušce, může ji opakovat nejvýše jednou. Opakování ústní zkoušky se může konat nejdříve tři měsíce po neúspěšné ústní 
zkoušce, a to bez opakované úhrady nákladů, přihlásí-li se uchazeč k opakování zkoušky do 12 měsíců. 

5. Po opětovném přihlášení uchazeče se určí termín opakované ústní zkoušky předseda komise, před níž se neúspěšná zkouška konala. 
  

Čl. 9 Ukončení rigorózního řízení 
 1. Rigorózní řízení se ukončuje: 

a. překročením lhůty uvedené v Čl. 5 odst. 2. b. nepožádá-li uchazeč o opakování státní rigorózní zkoušky do 12 měsíců od 
data konání neúspěšné zkoušky, příp. nezaplatí-li příslušnou úhradu spojenou s opakováním státní rigorózní zkoušky. Obdobně se rigorózní řízení ukončí 
pokud uchazeč nezaplatí úhradu za další prodloužení rigorózního řízení při opakované lhůtě 12 měsíců. Doposud uhrazená náhrada nákladů se v tomto 
případě nevrací, c. rozhodnutím děkana, vyjde-li najevo nepravdivost některého z údajů 
uvedených v Přihlášce nebo jejích přílohách. Úhrada nákladů se v tomto případě nevrací, 

d. rozhodnutím děkana při závažném porušení pravidel použití počítačové sítě a dalších informačních technologií fakulty. Uhrazená náhrada nákladů se 
v tomto případě nevrací, e. nedoporučí-li oba oponenti rigorózní práci k obhajobě. V tomto případě má 
uchazeč právo požádat o opakování rigorózního řízení jako by byl hodnocen při obhajobě stupněm „neprospěl(a)“ (Čl. 8). Pokud o tuto možnost nepožádá, je mu vrácena úhrada nákladů rigorózního řízení snížená o částku uvedenou ve 
směrnici děkana, f. je-li opakovaná státní rigorózní zkouška hodnocena stupněm „neprospěl(a)“, 

g. písemnou žádostí uchazeče o ukončení rigorózního řízení. Uhrazená náhrada nákladů se v tomto případě nevrací, 
h. úspěšným složením státní rigorózní zkoušky.  

 



  Čl. 10 Náhrada nákladů  
1. Náhradu nákladů spojených s rigorózním řízením (přijetí a posouzení přihlášky, hodnocení rigorózní práce včetně vypracování oponentských posudků a zajištění státní 

rigorózní zkoušky) stanoví děkan svým opatřením. 2. Doklad o zaplacení této náhrady je nedílnou součástí přihlášky k rigoróznímu řízení. 
3. Uvedené opatření děkana dále stanoví náhradu nákladů spojenou s užíváním zařízení a informačních technologií fakulty. Výše náhrady je stanovena vždy na dobu 6 (šesti) 

měsíců. Uhrazení náhrady je nutnou podmínkou zpřístupnění informačních technologií a dalších zařízení fakulty. Uchazeč, který nemá zájem o využití 
informačních technologií, není povinen úhradu platit. 4. Směrnice děkana stanoví dále náhrady spojené s ukončením nebo opakováním 
rigorózního řízení. 5. Splatnost a výši náhrad nákladů spojených s promocí a vydáním diplomu stanovuje na 
základě kalkulací rektor MU.  

 Čl. 11 Přechodná a závěrečná ustanovení  
1. Absolventům postgraduálního studia, kteří získali podle zákona 172/1990 Sb. titul „magistr“ a akademicko-vědecký titul „doktor“ se podle § 99, odst. 7 zákona, přiznává 
akademický titul „doktor“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem) podle § 21, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. Osvědčení o přiznání tohoto titulu na žádost 
potvrzenou Fakultou informatiky vydává Masarykova univerzita v Brně. 2. Studenti doktorského studijního programu Informatika na Fakultě informatiky MU 
mohou požádat o uznání státní doktorské zkoušky jako ústní části rigorózní zkoušky, a to do 3 let od doby konání státní doktorské zkoušky. 

3. Po dobu jednoho roku od doby nabytí platnosti tohoto řádu prodlužuje Fakulty informatiky MU uznání státních doktorských zkoušek doktorského studijního 
programu Informatika na dobu 6 let. 4. Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b zákona 111/1998 Sb. schválil tento rigorózní řád 
akademický senát Fakulty informatiky dne 27. května 2005. 5. Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b zákona č. 111/1998 Sb. schválil tento rigorózní 
řád akademický senát Masarykovy univerzity v Brně dne………………………. 6. Tento rigorózní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení AS MU. 

  
   
  
 Jiří Zlatuška, děkan  
  
 


