
Státní rigorózní zkouška v rámci studijních oborů Veřejná politika a lidské zdroje a Sociální 
práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity se skládá ze dvou částí:  

1. z obhajoby rigorózní práce 

2. z ústní zkoušky. 

 

Tematické zaměření práce 

Rigorózní práce musí obsahovat původní výsledky vlastního výzkumu nebo systematické a originální 

zpracování teorií významné oblasti daného oboru. Rigorózní práce může být rozpracováním tématu 

magisterské diplomové práce. V uvedeném případě však svým tematickým rozsahem a systematičností 

zpracování musí výrazně překračovat magisterskou diplomovou práci. Rigorózní práce může být dále 

složena z několika samostatných (například dříve publikovaných) odborných textů, které však svým 

zaměřením na sebe systematicky navazují a rozvíjejí společné výzkumné (odborné) téma. 

 

Formální náležitosti rigorózní práce 

Citační a základní formální úpravy textu rigorózní práce jsou shodné se zásadami a pokyny pro 

disertační práce pro uvedené obory. Obvyklý rozsah rigorózní práce je v rozmezí 110 -150 normostran 

(tj. 60 znaků na řádek, třicet řádků, 18000 znaků včetně mezer). Rigorózní práce musí být vytištěna 

jednostranně na papíře formátu A4. Pro vyvázání musí být použita pevná vazba. Na deskách a na 

titulním listě musí být uvedeny předepsané náležitosti. Podrobněji je přehled náležitostí rigorózní 

práce uveden v dokumentu Pokyny pro úpravu rukopisu rigorózních prací, bibliografických citací a 

zkracování některých názvů užívaných v rigorózních pracích (v odkazech jen krátce Úprava rukopisu).  

 

Ústní zkouška 

Ústní zkouška slouží k prověření znalostí uchazeče z ucelené části oboru, v němž rigorózní zkouška 

probíhá. Ke zkoušce není k dispozici žádný předem vytvořený seznam tematických bloků otázek. 

Státní zkušební komise zpravidla vybírá témata a otázky, které odpovídají tematické oblasti, v níž je 

zpracována rigorózní práce. 

 

Oborové pokyny pro komunikaci před podáním přihlášky 

Podle Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity rigorózní zkouška není součástí studia. 

Neexistuje tudíž institut přihlášení se k vypracování rigorózní práce a neexistuje ani oficiální pozice 

školitele/konzultanta pro rigorózní práci. Konzultace k přípravě rigorózní práce jsou zpoplatněny. Pro 

zvýšení efektivity přihlášky k rigoróznímu řízení doporučuje katedra sociální politiky a sociální práce 

(dále jen katedra SPSP) následující postup: 

 

1. Zájemce zašle na adresu sekretariátu katedry kotolova@fss.muni.cz  následující materiály: 

- stručný dopis, kde formuluje svůj zájem složit rigorózní zkoušku v daném oboru a obhajovat 

práci na zvolené téma, 

- text rigorózní práce nebo její rozpracované části nebo autorské materiály, z nichž hodlá 

rigorózní práci vytvořit, 

- seznam vlastní literatury, neboť jedním z kritérií pro úspěšné rigorózní řízení na katedře SPSP 

je předložení vlastních publikací v odborně relevantním recenzovaném tisku.  

 

2. Vedoucí katedry přidělí uvedené podkladové materiály podle tématu příslušnému odborníkovi 

katedry k posouzení. Zpětná vazba z tohoto posouzení není chápána jako konzultace. 

3. Pokud odborník posoudí tyto materiály jako vhodné pro dopracování a předložení k rigorózní 

zkoušce, nabídne katedra uchazeči individuální konzultaci k dopracování.  

 
V případě dalších dotazů se prosím obraťte na adresu winkler@fss.muni.cz .  
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