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Čl. 1

Úvodní ustanovení
předpisem
1) Řád rigorózního řízení Slezské univerzity v Opavě (dále jen "řád") je vnitřním
Slezské
Statutu
i)
písm.
21
Slezské univerzity v Opavě (dále jen "univerzita") podle čl.
univerzity v Opavě, v platném znění, (dále jen "Statut").

"rigorózní
2) Řád upravuje postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce (dále jen
olském
zkouška" ), podmínky a podrobnosti o konání těchto zkoušek na fakultách a vysokošk
náhradu
i
jakož
í,
hodnocen
a
průběh
jejich
),
y"
ústavu univerzity (dále jen "součásti univerzit
a přípravou na ně.
nákladů spojených s přijetím přihlášky k těmto zkouškám , jejich konáním

Čl.2

Konání rigorózních zkoušek
jehož
1) Rigorózní zkoušku lze konat v oblasti studia magisterského studijního programu, v rámci
příslušný
udělovat
a
akreditace bylo rozhodnuto o oprávnění univerzity konat rigorózní zkoušky
akademický titul.
titulů
2) Seznam akreditovaných magisterských studijních programů a udělovaných akademických
vých
interneto
části
veřejné
ve
a
univerzit
e
po absolvování státní rigorózní zkoušky zveřejňuj
stránek univerzity.

získal
3) Rigorózní zkoušku na univerzitě může v téže oblasti studia vykonat absolvent, který
akademický titul "magistr"
dalších
a) podle§ 46 odst. 4 zákona č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
;
"zákon")
jen
(dále
,
předpisů
ch
pozdější
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
školách,
h
vysokýc
o
Sb.,
172/1990
č.
b) podle § 21 odst. 2 písm. a) nebo § 43 odst. 2 zákona
(mimo případy popsané v§ 99 odst. 4 a 9 zákona).
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4) Oblasti studia vymezené v § 46 odst. 5 zákona jsou aplikovány na podmínky univerzity takto:
a) oblast přírodních věd odpovídá studijním programům Fyzika, Informatika a Matematika;
b) oblast humanitních věd a společenských věd představují studijní programy Archeologie,
Filologie, Historická studia a Historické vědy;
c) oblast pedagogických věd zahrnuje studijní program Učitelství pro střední školy.

Čl. 3

Poplatek
1) Poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky k rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky
ve výši nejvýše dvojnásobku základu podle § 58 odst. 2 zákona (se zaokrouhlením na celé
stokoruny dolů) stanovuje rektor pro daný akademický rok rozhodnutím.
2)

Způsob

úhrady poplatku podle odstavce 1 stanovuje

směrnice

rektora.

3) Poplatek stanovený podle odstavce 1 je příjmem ze vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti příslušné součásti univerzity.

Čl. 4
Podávání přihlášek
1) Písemná

přihláška

uskutečňuje

podepsaná uchazečem se doručuje příslušné součásti univerzity, která
studijní program nebo se na jeho uskutečňování podílí spolu s univerzitou.

2) Formát přihlášky je v pravomoci

příslušné součásti

univerzity.

3) Povinné přílohy přihlášky tvoří:
a) strukturovaný životopis,
b) opis (kopie) vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce, případně dokladů vydaných podle § 25 zákona č. 172/ 1990 Sb.,
o vysokých školách, úředně ověřených vidimací;
c) u absolventa zahraniční vysoké školy osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského
vzdělání podle § 89 až 90 zákona ve stupni odpovídajícímu magisterskému studijnímu
programu nebo jeho notářsky ověřenou kopii;
d) souhlas se zpracováním osobních údajů požadovaných ve formuláři podle odstavce 2
a obsažených v povinných přílohách přihlášky, a to za účelem provádění úkonů spojených
s přijetím přihlášky k státní rigorózní zkoušce, vedením uchazeče v evidenci příslušné
součásti univerzity, konáním státní rigorózní zkoušky a komunikací s uchazečem
související s rigorózní zkouškou;
e) doklad o zaplacení poplatku podle čl. 3;
f) platný doklad o zaplacení náhrady podle čl. 8;
g) sdělení názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce.
4) Další přílohy, jejich obsah, formu a další náležitosti stanoví
vysokoškolského ústavu (dále jen "ředitel") pokynem.
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5) Není-li fonnulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy, vyzve
děkan (respektive ředitel) písemně uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu
přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení je zastaveno a přihláška
včetně všech zaslaných příloh je mu vrácena.
6) Nelze-li na součásti univerzity konat rigorózní zkoušku v téže oblasti studia, ve které uchazeč
získal titul "magistr", rigorózní řízení je zastaveno, uchazeč je o této skutečnosti písemně
vyrozuměn a děkan (respektive ředitel) uchazeči odmítnutou přihlášku vrátí s příslušným
vysvětlením. Pro posouzení souladu s příslušnou oblastí studia si může vyžádat stanovisko
garanta příslušného magisterského studijního programu.
podle odstavce 5 a 6, byla-li náhrada
částku odpovídající zaplacené náhradě vrátí.

7) V

8)

případě

nákladů

zaplacena, součást univerzity

uchazeči

univerzity do 60 dnů od doručení přihlášky sdělí uchazeči bližší podrobnosti o konání
a požadavcích k rigorózní zkoušce a o pravidlech používání zařízení a informačních technologií
potřebných k přípravě k této zkoušce; do této lhůty se nezapočítává doba podle odstavce 5.
Součást

v

Cl. 5

Rigorózní zkouška
1) Rigorózní zkouška se skládá z ústní zkoušky a z obhajoby rigorózní práce. Obě části se mohou
konat v různých termínech, pokud tak na základě žádosti uchazeče stanoví děkan (respektive
ředitel).

2) Ústní zkouška se skládá z předmětu, který je na součásti univerzity předmětem státní závěrečné
nebo státní doktorské zkoušky nebo oborem habilitačního řízení. Tento předmět však musí
obsahově odpovídat magisterskému studijnímu programu, a zaměření rigorózní práce.
3) Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo
k samostatné tvůrčí činnosti; ustanovení odstavce 2 platí pro téma rigorózní práce přiměřeně.
4) Další podrobnosti o rigorózní zkoušce včetně požadavků se připojují k žádosti o akreditaci
magisterského studijního programu uvedeného v čl. 2 odst. 1. Tyto podrobnosti se zveřejňují
jako součást pokynu děkana (respektive ředitele) podle čl. 4 odst. 4.
5) Do 30 dnů od doručení rigorózní práce a s nejméně 15 denním předstihem zašle
univerzity uchazeči vyrozumění o termínu konání rigorózní zkoušky.
6) Rigorózní zkouška se koná
výsledků jsou veřejné.
7)

před

zkušební komisí (dále jen " komise"),

průběh

součást

a vyhlášení

komise jmenuje z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou
radou příslušné součásti univerzity její děkan (respektive ředitel). O konání rigorózní zkoušky
nebo její části se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda, nebo v zastoupení jiný člen komise
a všichni přítomní členové komise; počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři.
Předseda komise ustanoví nejméně jednoho oponenta, který vypracuje posudek předložené
rigorózní práce.
Předsedu

a

členy
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8) Oponent vypracuje na předloženou rigorózní práci posudek, který musí obsahovat hodnocení
rigorózní práce a návrh klasifikace ve smyslu odstavce 9. Oponent je oprávněn účastnit se
obhajoby rigorózní práce a má právo vyjadřovat se kjejímu průběhu, může být jmenován
členem komise. Předseda komise se snaží stanovit takový termín obhajoby, aby se mohli
účastnit všichni oponenti, jejichž posudek není doporučující.
9)

rigorózní zkoušky jsou klasifikovány stupni "prospěl/a" - "neprospěl/a", celkovou
klasifikaci "prospěl/a" komise stanoví právě tehdy, složí-li uchazeč ústní zkoušku a obhájí-li
rigorózní práci.

Obě části

10) Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze opakovat jen jednou. V případě neúspěchu u jedné
části rigorózní zkoušky není třeba opakovat tu část, která byla klasifikována stupněm
"prospěl/a". Pokud komise rozhodla, že uchazeč rigorózní práci neobhájil, stanoví, zda je nutné
práci přepracovat nebo doplnit; opakování je možné nejdříve za šest měsíců.
nedostaví v určitém termínu ke kterékoliv části rigorózní zkoušky a svoji
do pěti pracovních dnů po stanoveném termínu písemně a s uvedením
závažného důvodu neomluví, klasifikuje se stupněm "neprospěl/a". O důvodnosti omluvy
rozhoduje předseda komise. V případě, že předseda komise uzná omluvu jako důvodnou, určí
uchazeči nový termín pro konání rigorózní zkoušky nebo její části.

ll) Pokud se

uchazeč

účast nejpozději

12)

Zveřejňování

rigorózních prací se
prací.

řídí vnitřním předpisem

univerzity - Pravidla o způsobu

zveřejňování závěrečných

Čl. 6
Ukončení

rigorózního

řízení

(respektive ředitel) svým rozhodnutím rigorózní řízení zastaví, pokud uchazeč
nevykonal rigorózní zkoušku nebo její část podle podmínek stanovených tímto řádem.

1)

Děkan

2)

Děkan

svou

(respektive

přihlášku zpět.

3) Rigorózní

řízení

se

svým rozhodnutím rigorózní řízení zastaví, pokud
V tomto případě se poplatek podle čl. 3 odst. I nevrací.

ředitel)

ukončuje úspěšným

úspěšně

uchazeč

vezme

vykonáním rigorózní zkoušky.

4) Rigorózní řízení se ukončuje rovněž doručením prohlášení uchazeče o odstoupení od konání
rigorózní zkoušky příslušné součásti univerzity. V tomto případě se poplatek podle čl. 3 odst. I
nevrací.

Čl. 7
Vydání diplomu
1) Po úspěšném vykonání rigorózní zkoušky vydá univerzita jejímu absolventovi diplom. Vzor
diplomu stanoví směrnice rektora.
2) Diplom je absolventu vydán obvykle při akademickém
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Čl. 8

Náhrada
I)

nákladů

Uchazeč splňující

podmínky podle čl. 4 pro podání přihlášky k rigorózní zkoušce má právo za
úplatu používat zařízení a informační technologie potřebné pro přípravu k této zkoušce.
Příprava k rigorózní zkoušce může zahrnovat i vypracování rigorózní práce.

2) Pravidla používání zařízení a informačních technologií univerzity podle odstavce I a
úhrady nákladů s tím spojených stanoví směrnice rektora.

způsob

Čl. 9
Řízení o vyslovení neplatnosti vykonání rigorózní zkoušky
V řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní rigorózní zkoušky se použije
Studijního a zkušebního řadu Slezské univerzity v Opavě, v platném znění.

přiměřeně čl.

27

Čl. 10
Přechodná, společná

a závěrečná ustanovení

I) Diplomová práce obhájená podle zákona č. I72/I990 Sb., o vysokých školách, nebo podle
zákona a vyhovující nárokům uvedeným v čl. 5 odst. 3 a odst. 4, může být komisí uznána jako
rigorózní práce.
2)

Disertační

práce obhájená podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/ 1990 Sb., o vysokých školách, nebo
podle zákona, resp. rigorózní zkouška vykonaná podle § 22 odst. 2 zákona č. 17211990 Sb.,
o vysokých školách, nebo státní doktorská zkouška vykonaná podle zákona, může být komisí
uznána jako rigorózní práce, resp. ústní zkouška, podle tohoto řádu.

3) Pokud byla disertační práce, rigorózní nebo státní doktorská zkouška uznaná dle odst. 2
a obhájena, resp. složena, v rámci postgraduálního studia podle§ 22 odst. 2 zákona č. 172/ 1990
Sb., o vysokých školách nebo studia v doktorském studijním programu zahájeného před
1. lednem 1998, jako rigorózní práce, resp. ústní zkouška, v tomto případě se náhrada nákladů
nevyžaduje.
4)

Absolventům postgraduálního studia, kteří získali akademický titul "magistr" podle § 21 odst.
2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990, a podle § 22 téhož zákona akademicko-vědecký titul
"doktor", se přiznávají akademické tituly podle § 46 odst. 5 zákona, přičemž osvědčení
o přiznání titulu jim vydá příslušná vysoká škola.

5) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem
univerzity dne 25. července 20I7.
6) Tento řád nabývá platnosti podle§ 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
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7) Tento řád nabývá účinnosti dnem I.

září

univerzity v

Opavě

2017.

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., v. r.
rektor
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