Rigorózní řízení v oboru Zoologie
Rigorózní řád
Viz http://senat.sci.muni.cz/predpisy/RR/RR.htm

Obory
V rámci směru Ekologické a evoluční biologie - zoologie existují tyto obory:
Zoologie
Hydrobiologie
Parazitologie
Ekologie

Zkouška
Zkouší se z předmětů státní rigorozní zkoušky (viz níže) a navíc každý obor má ještě okruhy
speciálních otázek, z nichž si uchazeč 1 vybírá sám podle zaměření své práce.

Požadavky pro státní rigorózní zkoušky
Uchazeč prokáže obecný přehled znalostí na úrovni absolventa Mgr. studia daného oboru (viz
http://www.sci.muni.cz/akreditace/b/bv.htm) a dále hlubší znalosti v oblasti předkládané rigorózní
práce.

Předměty státní rigorózní zkoušky
Program Biologie
Ekologická a evoluční biologie – směr Botanika

1. Fylogeneze a diverzita rostlin
2. Obecná geobotanika a ekologie
Ekologická a evoluční biologie – směr Zoologie

1. Fylogeneze a diverzita živočichů
2. Ekologie živočichů
Učitelství Bi pro střední školy

1. Obecná biologie
2. Obecná pedagogika a didaktika biologie

Rigorózní práce
1. Práce může být buď v podobě spisu – na způsob práce diplomové, se kterou se však
obsahově nesmí krýt.
2. Uchazeč předloží rukopis k publikaci.

3. Uchazeč předloží již vyšlou publikaci (publikace).
4. Uchazeč předloží komentovaný soubor publikací a nebo rukopisů vázajících se k jednomu
tématickému okruhu.
Komise pak určí 2 oponenty, kteří práci posoudí (v případě recenzovaných publikací se jedná spíše
o akt formální) a doporučí či nedoporučí k přijetí jako práci rigorózní. Pak následuje obhajoba.
U publikací v národních časopisech se vyžaduje, aby byl uchazeč prvním autorem, u práce v
časopisech mezinárodních může být i členem týmu, ale musí být doložen souhlas ostatních
spoluautorů s tím, že je práce podávána jako rigorózní a musí být vyjádřen podíl uchazeče na
této práci.
Počet článku není fixně dán – záleží na jejich úrovni a úrovni časopisu, počtu spoluautorů a pořadí
uchazeče mezi nimi.
Posuzování je v pravomoci komise a individuální, nelze nastavit pevná kriteria, protože jsou možné
velmi různé kombinace.
Upozornění pro studenty doktorských studijních programu:

Stejné publikace nemají být předkládány jako součást práce rigorózní (RNDr.) a následně jako
práce dizertační (Ph.D.).

