Rigorózní ízení v oboru Botanika
Rigorózní ízení je upraveno rigorózním ádem P F MU v Brn , viz
http://senat.sci.muni.cz/predpisy/RR/RR.htm

Rigorózní zkouška
Zkouší se z p edm t státní rigorózní zkoušky:
1. Systém a evoluce rostlin
2. Obecná geobotanika a ekologie
P i zkoušce prokáže uchaze obecný p ehled znalostí oboru botanika na úrovni absolventa
magisterského studia oboru Systematická biologie a ekologie – sm r Botanika na P F MU
v Brn a dále hlubší znalosti v oblasti p edkládané rigorózní práce.

Rigorózní práce
Rigorózní práce m že mít n kterou z t chto podob:
1. Rukopis odborné práce na zp sob práce diplomové, se kterou se však obsahov nesmí
krýt.
2. Rukopis odborné práce p edložený k publikaci, dopln ný úvodním komentá em, v n mž
bude téma práce zasazeno do širšího kontextu daného oboru.
3. Odborná publikace dopln ná komentá em (viz bod 2).
4. Komentovaný soubor odborných publikací nebo rukopis z jednoho tématického okruhu.
Komise ur í dva oponenty, kte í práci posoudí a doporu í i nedoporu í k p ijetí jako práci
rigorózní. Pak následuje obhajoba, ve které uchaze seznámí komisi s hlavními výsledky
práce, reaguje na p ipomínky oponenta a zodpoví dotazy len komise a dalších p ítomných.
U publikací v národních asopisech se vyžaduje, aby byl uchaze prvním autorem, u prací
v asopisech mezinárodních m že být i lenem týmu, ale musí být doložen souhlas ostatních
spoluautor s tím, že je práce podávána jako rigorózní a musí být vyjád en podíl uchaze e na
této práci. Po et lánk není fixn dán – záleží na jejich úrovni a úrovni asopisu, po tu
spoluautor a po adí uchaze e mezi nimi. Posuzování je v pravomoci komise.
Upozorn ní pro studenty doktorských studijních programu:
Stejné publikace nemají být p edkládány jako sou ást práce rigorózní (RNDr.) a následn
jako práce dizerta ní (Ph.D.).
V Brn dne 17. 5. 2004

doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
p edseda oborové komise pro státní
rigorózní zkoušky

