Pravidla pro přípravu a přijímání rigorosních prací na KBES
Základním předpoklad přijetí rigorosní práce je podání všech materiálů nezbytných
k zahájení rigorosního řízení příslušnému referentovi na studijním oddělení a dále podmínka,
že uchazeč splňuje předpoklady pro přijetí k rigorosnímu řízení dané akreditací – tedy
absolvent studia učitelství biologie pro ZŠ a SŠ. Z tohoto důvodu není možné, aby
absolventi jiných pedagogických směrů (například pro první stupeň ZŠ) a
nepedagogického studia biologie byli přijati do rigorosního řízení na KBES .
Zásady pro vypracování rigorózní práce na KBES
Rigorosní práce by měla být tématicky zaměřena problematiku biologie, antropologie,
geologie, environmentální výchovy, humánní ekologie nebo didaktiku biologie a geologie.
Práce může mít jak experimentální, tak i teoretické zaměření, žádoucí jsou alespoň
potenciální výstupy do pedagogické praxe.
Předkládaná práce by měla vždy obsahovat originální badatelské výsledky z výše
uvedených oblastí, které budou příslušně a vhodně vyhodnoceny. Rigorózní práce by měla
vždy obsahovat teoretický úvod nebo literární rešerši dané problematiky, cíle a metody práce,
část zabývající se výsledky, diskusi, závěr a literaturu. Používání a citování literatury by měla
respektovat zásady běžné v publikacích z oblasti přírodních věd.
Pokud předkládaná rigorózní práce nebude respektovat výše zmíněné zásady
vyhrazuje si rigorózní komise takovou práci navrhnout k přepracování, v závažnějších
případech bude nebude taková práce vůbec přijata k oponentnímu řízení. V tomto smyslu
nebudou přijímány práce s evidentně nízkou odbornou úrovní ani práce nesplňující tématické
či obsahové zaměření, například práce čistě pedagogického zaměření.
Zásady pro přijímání rigorózních prací
1. Žadatel by měl konsultovat před vlastním podáním rigorózní práce s tutorem, kterým je
zpravidla pedagog nebo externí pedagog katedry s odborným zaměřením blízkým
problematice rigorózní práce. Práci je možno podat i bez konsultací, v takovém případě si
však rigorózní komise vyžádá předběžný posudek práce, který bude rozhodující pro případné
přijetí nebo nepřijetí práce k oponentnímu řízení. Obhajoba rigorózní práce je součástí
rigorózní státní zkoušky, které se v závislosti na množství adeptů zpravidla konají v únoru a
září daného roku.
Práce by měla být odevzdána v definitivní versi, nikoliv však ve vázané podobě,
nejméně dva měsíce před zahájením rigorózního řízení v případě, že bude předběžně
konsultována s tutorem a nejméně 6 měsíců, pokud bude podávána bez předběžného řízení
tak, aby byl dostatek času k jejímu případnému přepracování. Komise si vyhrazuje jeden
měsíc na sdělení svého stanoviska, které bude: přijímá se, nepřijímá se nebo postupuje se
k dalšímu posuzování. Další řízení může trvat maximálně dva měsíce, pak musí komise sdělit
definitivní stanovisko.
2. Ve výjimečných případech může být diplomová práce uznána jako práce rigorózní. Jako
takové mohou být uznány práce, všemi oponenty hodnocené jako vynikající. Měly by to být
práce například oceněné minimálně na universitní úrovni (například rektora), práce
zpracovávané jako součást stipendia či pobytu v zahraničí (například Erasmus/Sokrates),
práce jejichž výsledky byly v podstatné míře publikované v recenzovaných, nejlépe
mezinárodních, časopisech nebo sbornících nebo práce vypracovávané v rámci grantového

projektu minimálně na universitní úrovni (GAUK) nejlépe však v rámci projektů GA ČR, či
jiných celostátních nebo mezinárodních grantových agentur. Toto je potřeba písemně doložit.
Součástí žádosti o uznání musí být minimálně pětistránkové resumé práce, které bude
obsahovat stručný úvod, cíle práce, metody, hlavní výsledky práce a nejdůležitější literární
reference.
Splnění výše uvedených podmínek neznamená automatické uznání diplomové práce
jako práce rigorózní. Komise si vyhrazuje právo definitivního rozhodnutí, které sdělí do 1
měsíce od data obdržení všech materiálů, tedy příslušné žádosti, písemného doložení
mimořádného ocenění práce a resumé. Uznávání takových diplomových prací, které splňují
některá z výše uvedených kritérií, jako prací rigorózních není automatické i z toho důvodu, že
taková práce ještě nemusí nezbytně splňovat všechna nezbytná kritéria stanovená rigorózní
komisí KBEV pro uznávání diplomových prací jako prací rigorózních.
Žádná doktorská disertační práce nebude uznávána automaticky. Základním
předpokladem je, aby taková práce přísně splňovala požadavky dané akreditací, a aby také
splňovala požadavky kladené na práce obhajované, a tedy i práce uznávané jako rigorózní,
státní rigorózní komisí KBES. Proto si komise vyhrazuje právo individuálně posoudit každý
požadavek o uznání doktorské disertační práce a také doktorské zkoušky jako státní rigorózní
zkoušky. Žadatel musí splnit všechna kritéria daná akreditací, tedy i kvalita a odborná
struktura vykonané doktorské zkoušky musí odpovídat požadavkům kladeným komisí KBES
a vyplývajících z akreditace.
3. Pokud práce nebude splňovat kritéria uvedená v bodu 2. může být předložena jako
přepracovaná diplomová práce, avšak pouze taková, která byla všemi oponenty hodnocené
jako výborná. V takovém případě je nezbytná účast tutora, se kterým bude žadatel
konsultovat. Pro přijetí přepracované diplomové práce je nutno předložit rigorózní komisi
návrh změn a rozšíření dané práce a tutor by měl obdržet první versi přepracované práce
minimálně 3 měsíce před datem předpokládané obhajoby. Komise si vyhrazuje navržení
dalšího přepracování práce, pokud rozsah a obsah rozšíření práce nebude dostatečný nebo
práce nebude tématicky dostatečně konsistentní s tématickým zaměřením nebo požadovanou
strukturou. V případě nedodržení těchto zásad si komise vyhrazuje právo nepřipustit práci
k oponentnímu řízení.
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