
Rigorózne konanie v odbore sociálna práca  

 

 Rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce na VŠZaSP sv. Alžbety poskytuje pracovisko  

vysokej školy – Ústav sv. Jana N. Neumanna, Příbram, ktorému bolo priznané právo uskutočňovať 

študijný program druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca. 

 

 Uchádzač o rigorózne konanie, ktorý je absolventom študijného programu druhého stupňa a získal 

titul magister  v obore sociálna práca alebo príbuznom študijnom odbore (sociológia, andragogika, 

sociálna pedagogika), môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej 

práce. 

 

 Žiadosť o zaradenie na rigorózne konanie podáva uchádzač v listinnej forme kontinuálne počas 

celého roka spolu s nahlásením témy a stručnou osnovou rigoróznej práce na adresu: 

PhDr. Eva Razzouková 
Študijné oddelenie 
referentka SPBA 
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 
Palackého č. 1, 811 02 Bratislava 
tel.: 02/5930 5621, 02/5464 0752, fax: 0904 831 246 
e-mail: razzoukova@vssvalzbety.sk 
 

Žiadosť o zaradenie na rigorózne konanie 

 

Nahlásenie témy rigoróznej práce 

 

 Tému rigoróznej práce si uchádzač navrhuje sám, alebo si zvolí jednu z navrhnutých tém vysokou 

školou. Na pracovisku v Příbrami odporúčame tému a osnovu rigoróznej práce pred podaním 

žiadosti konzultovať s garantom študijného programu: 

 

Kontakt: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.  

E-mail: matel@vszsp.cz 

Tel.: 00421 911565136 

 

 Uchádzač prijatý na rigorózne konanie uhradí do 60 dní od dátumu prijatia poplatok za úkony 

spojené s rigoróznym konaním, podľa internej smernice o poplatkoch spojených so štúdiom platnej v 

danom akademickom roku a dodá nasledovné prílohy:  

a) Potvrdenie o zaplatení poplatku za rigorózne konanie (495,- EUR) vkladom na účet na číslo SK02 

1100 0000 0026 2674 8634, variabilný symbol: 8888, s poznámkou „rigorózne konanie“ a s „menom 

študenta“. 

b) Úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu  

c) Vysvedčenie o štátnej skúške  

d) Zoznam publikovaných prác, resp. potvrdenie, že uchádzač doposiaľ nepublikoval  

e) Úradne osvedčený rodný list, osvedčený sobášny list u vydatých žien  

f) Podpísaný životopis  

g) Absolvent zahraničnej vysokej školy doloží nostrifikovaný diplom o ukončení 2. stupňa VŠ 

vzdelania  

 Rigorózna práca dokumentuje schopnosť spracovať a interpretovať vedecké poznatky v danom 

študijnom odbore. Nemôže byť totožná s diplomovou ani inou kvalifikačnou prácou. Práca musí 

obsahovať výskumnú časť a nemôže mať čisto kompilačný charakter. Každá rigorózna práca musí 

byť originálna, vytvorená podľa štruktúry IMRAD. Nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie 

http://www.vszsp.cz/dokumenty/rigSP_ziadost.docx
http://www.vszsp.cz/dokumenty/rigSP_nahlasenie.docx


narúšať autorské práva iných autorov. Na pracovisku v Příbrami je povolené vedúcou pracoviska 

písať prácu v českom jazyku. Abstrakt musí byť napísaný v slovenskom jazyku. 

 pri vypracovaní rigoróznej práce nie je možné nárokovať si konzultanta; 

 rozsah rigoróznej práce je stanovený na 80–100 strán; 

 formálna úprava rigoróznej práce musí byť v súlade s aktuálnou smernicou VŠ 

Smernica o náležitostiach záverečných a rigoróznych prác 

 uchádzač pred odovzdaním práce zadá v elektronickej podobe v PDF forme prácu za účelom 

jej archivácie, bibliografickej registrácie a je sprístupnenia do Centrálneho registra 

záverečných prác cez portál VŠ http://ezp.vssvalzbety.sk/login; 

 elektronická forma musí byť obsahovo identická s tlačenou podobou práce, uchádzač vyplní 

a podpíše Licenčnú zmluvu;  

 rigoróznu prácu odovzdáva uchádzač na oddelenie pre rigorózne konanie v dvoch 

vyhotoveniach, dvakrát na CD nosiči a Protokol o kontrole originality s Licenčnou zmluvou; 

 rigoróznu prácu oponujú dvaja oponenti, ich posudok obdrží žiadateľ najneskôr 7 dní pred 

termínom konania rigoróznej skúšky. 

 

 Uchádzač, ktorý má schválenú žiadosť a tému rigoróznej práce, podáva písomnú prihlášku na 

rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce na pracovisko v Příbrami do 12 mesiacov od 

schválenia témy k termínom 10. januára, 10. mája, 10. októbra 

Ústav sv. J. N. Neumanna Příbram, 

VŠZ a SP sv. Alžbety 

Jiráskovy sady 240 

261 01 Příbram I 

Prihláška na rigoróznu skúšku 

 Rigorózna skúška sa skladá z dvoch častí: z obhajoby rigoróznej práce a bezprostredne pokračuje 

ústnou skúškou z určených študijných predmetov – teória sociálnej práce a metódy sociálnej práce 

 

   Základné okruhy téz na rigoróznu skúšku 

 Vysoká škola udelí absolventom, ktorí úspešne absolvovali obhajobu rigoróznej práce a rigoróznu 

skúšku, s uvedením študijného odboru, akademický titul philosophiae doctor (PhDr), ktorý sa 

uvádza pred menom (namiesto titulu magister).   

Poplatok za vydanie diplomu 250,- EUR je potrebné uhradiť 14 dní po ukončení rigoróznej skúšky. 

Odovzdávanie diplomov absolventom rigorózneho konania sa uskutočňuje pri akademickom obrade, 

v termínoch určených VŠ. 

 

Ďalšie informácie nájdete v Smernici VŠ o rigoróznom konaní 

 

http://www.vszsp.cz/dokumenty/smzavprac.pdf
http://www.vszsp.cz/dokumenty/rigSP_prihlaska.docx
http://www.vszsp.cz/dokumenty/rigSP_okruhy.pdf
http://www.vszsp.cz/dokumenty/rigSP_smernica.pdf

