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Pokyn děkana č. 1/2020
Požadavky na rigorózní zkoušky

Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce (dále jen „rigorózní zkouška“),
podmínky a podrobnosti o konání těchto zkoušek na fakultách a vysokoškolských
ústavech univerzity, jejich průběh a hodnocení upravuje Řád rigorózního řízení
Slezské univerzity v Opavě, v platném znění (dále jen „Rigorózní řád“).
2) Tento pokyn děkana stanovuje požadavky na rigorózní zkoušky v souladu s
ustanoveními čl. 5 odst. 4 a čl. 4 odst. 4 Rigorózního řádu.

Článek 2
Podávání přihlášek k rigorózní zkoušce
1. Písemná přihláška podepsaná uchazečem se doručuje na Oddělení pro vědu a
zahraniční styky Filozoficko-přírodovědecké fakulty.
2. Dle čl. 4 Rigorózního řádu, upravující pravidla podávání přihlášek k rigorózní
zkoušce, stanovuji tyto další přílohy k písemné přihlášce:
1) seznam publikovaných a nepublikovaných prací,
2) rigorózní práci (4 svázané exempláře a 2x na CD).
3. Výši poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky k rigorózní zkoušce a s konáním
této zkoušky v daném akademickém roce stanovuje každoročně aktualizované
rozhodnutí rektora.
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Článek 3
Rigorózní zkouška
1. Rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.
2. Termín ústní zkoušky stanoví předseda komise pro rigorózní zkoušku (dále jen „komise“)
O termínu ústní zkoušky bude uchazeč informován nejpozději v termínu podle čl. 5 odst.
5 Rigorózního řádu. Po projednání v komisi může komise ústní zkoušku uznat na základě
úspěšně vykonané státní doktorské zkoušky z příslušného oboru.
3. Rigorózní práce musí po obsahové i formální stránce prokázat předpoklady uchazeče
k samostatné vědecké práci.
4. Předseda komise určí dva oponenty, kteří připraví písemný posudek předložené rigorózní
práce. Oponenti se mohou stát členy komise.
5. Předsedu a členy komise z řad profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou
radou jmenuje děkan fakulty. Počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři.

V Opavě dne 2.3.2020

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Děkanka
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