
Smernica o konaní rigoróznej skúšky  
Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na Fakulte masmediálnej komunikácie 
UCM v Trnave vykonávajú v zmysle ustanovení § 53 ods. 8 a 9, § 63 a § 109 ods. 4 zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
"zákon o vysokých školách"). 

čl. 1 

Všeobecné ustanovenie 

1. Absolvent, ktorý získal titul magister alebo uznaný zahraničný ekvivalent (ďalej len 
uchádzač), môže vykonať rigoróznu skúšku, súčasťou ktorej je obhajoba rigoróznej 
práce v študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v 
príbuznom odbore.  

2. Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce uchádzač preukazuje, že na základe 
samostatného štúdia a samostatnej, odbornej práce v študijnom odbore, získal hlbšie 
vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové 
poznatky vedy a praxe, tvorivo ich rozvíjať a je schopný získané vedomosti aplikovať 
tvorivým spôsobom v praxi.  

čl. 2 

Podmienky prijatia na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce 

1. Absolvent podľa čl. 1 ods. 1 sa môže na fakulte prihlásiť na rigoróznu skúšku, ktorej 
súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce, spravidla po jednom roku výkonu praxe. Na 
základe žiadosti uchádzača môže dekan fakulty udeliť výnimku.  

2. Na rigoróznu skúšku sa môže prihlásiť aj absolvent zahraničnej vysokej školy. 
O zhodnosti alebo príbuznosti odboru rozhoduje dekan. 

čl. 3 

Rigorózne konanie 

1. Rigorózne konanie sa začína  po schválení témy rigoróznej práce komisiou pre 
schvaľovanie témy rigoróznej práce a potom, ako uchádzač predloží na Oddelení 
akademických činností UCM v Trnave potvrdenie o zaplatení poplatku za úkony 
spojené so zabezpečením rigorózneho konania.  

2. Rigorózne konanie sa končí:  
1. priznaním akademického titulu vysokou školou,  
2. rozhodnutím komisie, že uchádzač neprospel ani pri druhom opakovaní 

rigoróznej skúšky,  
3. doručením písomnej žiadosti uchádzača dekanovi o ukončení rigorózneho 

konania, 
4. neabsolvovaním rigoróznej skúšky do 2 rokov od začiatku rigorózneho 

konania. 



čl. 4 

Prihláška na rigoróznu skúšku 

1. Uchádzač podáva prihlášku na rigoróznu skúšku na Oddelenie akademických činností 
UCM v Trnave.  

2. Prihláška na rigoróznu skúšku musí mať písomnú formu a okrem osobných údajov 
uchádzača obsahuje informáciu o študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské 
vzdelanie a študijný odbor (program), ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky.  

3. Súčasťami prihlášky na rigoróznu skúšku sú:  
1. overená kópia vysokoškolského diplomu,  
2. overená kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, resp. overená kópia 

vysvedčenia (osvedčenia) o štátnej skúške,  
3. zoznam publikovaných prác alebo umeleckých výkonov, ak také uchádzač má,  
4. ďalšie materiály, o ktorých rozhodne dekan.  

4. Dekan zároveň vyzve uchádzača, aby do 15 dní po schválení témy rigoróznej práce 
uhradil poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania.  

5. Ak prihláška nespĺňa kritériá, dekan prihlášku vráti a uchádzača vyzve, aby  
v stanovenom termíne doplnil potrebné údaje.  

čl. 5 

Rigorózna práca 

1. Uchádzač sám v prihláške navrhuje tému rigoróznej práce. Tému rigoróznej práce 
posudzuje a schvaľuje komisia. 

2. Uchádzač predkladá rigoróznu prácu v rozsahu minimálne 120-tisíc znakov v počte 2 
kópií a na elektronickom médiu. Autor pri jej spracovaní je povinný postupovať podľa 
platných zásad vyplývajúcich zo Smernice rektora o základných náležitostiach 
záverečných prác, kvalifikačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní 
a sprístupňovaní na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Práca musí byť 
vyhotovená v písomnej forme, spracovaná textovým editorom a zviazaná v pevnej 
väzbe.  

3. Práca nesmie byť totožná svojim obsahom s diplomovou prácou uchádzača.  
4. Rigoróznu prácu odovzdá uchádzač na sekretariát dekana: 

1. do 15. marca pre letný termín,  
2. do 15. októbra pre zimný termín príslušného kalendárneho roka.  

čl. 6 

Skúšobná komisia na konanie rigoróznej skúšky 

1. Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce sa konajú v tom istom dni pred 
skúšobnou komisiou pre rigorózne skúšky (ďalej len komisia), ktorú ustanoví dekan.  

2. Právo byť členom komisie majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na fakulte  
vo funkcii profesora, docenta, odborného asistenta s PhD. (CSc) a ďalší odborníci 
schválení príslušnou vedeckou radou.  

3. Komisiu tvorí predseda, tajomník a najmenej dvaja ďalší členovia. Oponenti môžu byť 
členmi komisie. Tajomník nie je členom komisie.  



4. Na posúdenie rigoróznej práce určí dekan fakulty dvoch oponentov z profesorov, 
docentov, vedeckých pracovníkov s vedeckým kvalifikačným stupňom alebo 
odborných asistentov s vedeckým alebo akademickým titulom DrSc., CSc., PhD.  

5. Oponentský posudok je k dispozícii na fakulte uchádzačovi najneskôr 7 dní pred 
konaním rigoróznej skúšky. Na vyžiadanie je možné poslať posudok uchádzačovi 
elektronickou poštou. 

čl. 7 

Priebeh rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce 

1. Rigorózna skúška sa skladá z dvoch častí. Začína sa obhajobou rigoróznej práce  
a bezprostredne pokračuje ústnou skúškou z určených študijných predmetov. Okrem 
povinného predmetu rigoróznej skúšky si kandidát zvolí jeden ďalší predmet z ponuky 
výberových predmetov.  
 

Pre študijný program masmediálna komunikácia: 
 

o Teória a dejiny masovej komunikácie (povinne) 
o Štruktúra masmédií na Slovensku 
o Autorské a mediálne právo 
o Filozofia médií 

 
Pre študijný program marketingová komunikácia: 
 

o Marketingová komunikácia a marketingové komunikačné stratégie 
(povinne) 

o Marketingový manažment 
o Teória a prax marketingového výskumu 
o Obchodné a finančné právo 

 
Pre študijný program aplikované mediálne štúdie 
 

o Teória učenia o médiách (povinne) 
o Filozofia médií 
o Etika médií a mediálnej komunikácie 
o Mediálna produkcia 

Pri obhajobe rigoróznej práce sa uchádzač vyjadrí k pripomienkam, uvedeným v 
oponentskom posudku a odpovedá na otázky členov komisie.  
 
2. O výsledku rigoróznej skúšky komisia hlasuje verejne na neverejnej časti svojho 

zasadnutia v deň rigoróznej skúšky. Hodnotenie rigoróznej skúšky je "prospel" alebo 
"neprospel". 

3. O rigoróznej skúške sa vyhotoví zápis, ktorý podpíše predseda komisie a ostatní členovia.  
  



čl. 8 

Opakovanie rigoróznej skúšky 

1. Ak sa uchádzač v určenom termíne nedostaví na rigoróznu skúšku a svoju neúčasť 
písomne ospravedlní do 15 dní, dekan mu určí na základe jeho písomnej žiadosti a po 
dohode s predsedom komisie náhradný termín na vykonanie rigoróznej skúšky.  

2. Ak sa uchádzač v určenom termíne nedostaví na rigoróznu skúšku a svoju neúčasť 
písomne neospravedlní do 15 dní, hodnotí sa „neprospel". 

3. Rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce je možné opakovať dvakrát (v súlade 
so Študijným poriadkom UCM v Trnave. Na opakovanom termíne skúšky študent 
absolvuje len tú časť skúšky, z ktorej neprospel.  

čl. 9 

Poplatky spojené s rigoróznym konaním 

1. Poplatok spojený s rigoróznym konaním a za opakovanie rigoróznej skúšky sa určuje 
v súlade so Smernicou rektora univerzity o školnom a poplatkoch spojených  
so štúdiom.  

2. Príspevok na úhradu nákladov spojených so zabezpečovaním vydania diplomu  
o priznaní akademického titulu uchádzačovi sa určuje v súlade so Smernicou rektora 
univerzity o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom. 

3. Zamestnancovi Fakulty masmediálnej komunikácie je poplatok spojený s rigoróznym 
konaním odpustený v plnej výške. 

čl. 10 

Priznanie titulu 

1. Univerzita vydá uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal rigoróznu skúšku a v 
ustanovenom termíne predložil potvrdenie o úhrade poplatku spojeného s rigoróznym 
konaním a príspevku na úhradu nákladov, diplom s uvedením študijného odboru a 
udelí mu akademický titul "doktor filozofie" (v skratke PhDr.) v odbore masmediálne 
štúdiá.  

V Trnave 23.11.2012. 
 
PhDr. Dana Petranová, PhD. 
Dekanka fakulty 


