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Smernica dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku č. 2/2016 

o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác  
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Smernica dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej FF 
KU) o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác stanovuje základné 
podmienky a zásady, ktorými sa na FF KU riadi rigorózne konanie, zahŕňajúce 
rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce. 

(2) Smernica sa vydáva v súlade s čl. 12 ods. 11 Študijného poriadku FF KU.  
(3) FF KU uskutočňuje rigorózne konanie v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 53 ods. 9 – 10, § 83 ods. 1; ďalej 
zákon o VŠ), Študijného poriadku Katolíckej univerzity v Ružomberku (čl. 12 ods. 10) 
a Študijného poriadku FF KU (čl. 12 ods. 11).  
 

Čl. 2 
Rigorózne konanie 

(1) FF KU uskutočňuje rigorózne konanie v akreditovaných magisterských študijných 
programoch (§ 83 ods. 1 zákona o VŠ).  

(2) Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má v zmysle § 53 ods. 10 zákona 
o VŠ uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má 
hlbšie vedomosti v jeho širšom základe, je spôsobilý osvojovať si samostatne získané 
nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým 
spôsobom v praxi.  

(3) Rigorózne konanie sa začína prijatím prihlášky uchádzača dekanom fakulty. 
(4) Rigorózne konanie sa končí: 

a) úspešným vykonaním rigoróznej skúšky a úspešnou obhajobou rigoróznej práce, 
b) neodovzdaním rigoróznej práce v termínoch stanovených v čl. 5 ods. 2 tak, aby 

celková doba od prihlásenia sa na rigorózne konanie nepresiahla 24 mesiacov (2 
roky), a neabsolvovaním rigoróznej skúšky v stanovenej lehote dvoch rokov, 

c) neuhradením poplatku za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania 
a s obhajobou rigoróznej práce v stanovenej lehote, 

d) neúspešným absolvovaním ústnej časti rigoróznej skúšky v opakovanom termíne, 
e) neúspešnou obhajobou rigoróznej práce v opakovanom termíne, 
f) doručením písomnej žiadosti uchádzača o ukončenie rigorózneho konania, 
g) smrťou uchádzača.  
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Čl. 3 
  Prihláška na rigorózne konanie 

(1) Absolvent študijného programu, ktorý získal akademický titul „magister“, môže 
vykonať rigoróznu skúšku, súčasťou ktorej je aj obhajoba rigoróznej práce, 
v študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom 
študijnom odbore (§ 53 ods. 9 zákona o VŠ).  

(2) Uchádzač o rigorózne konanie podáva prihlášku dekanovi FF KU prostredníctvom 
študijného oddelenia fakulty. 

(3) Uchádzač v prihláške okrem osobných údajov uvedie študijný program a študijný 
odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a  študijný odbor 
(príp. študijný program), ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky, rešpektujúc 
čl. 3 ods. 1 smernice. Prihláška na rigorózne konanie je prílohou č. 1 smernice. 
Zoznam príbuzných študijných odborov je prílohou č. 4 smernice. 

(4) K prihláške uchádzač pripojí:  
a) úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu (v prípade, že uchádzač 

umožní poverenému pracovníkovi fakulty nahliadnuť do originálu 
vysokoškolského diplomu, stačí kópia vysokoškolského diplomu), 

b) úradne overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške (v prípade, že uchádzač 
umožní poverenému pracovníkovi fakulty nahliadnuť do originálu 
vysvedčenia o štátnej skúške, stačí kópia vysvedčenia o štátnej skúške), 

c) úradne overenú kópiu rozhodnutia o uznaní zahraničného dokladu 
o vzdelaní pre akademické účely alebo rozhodnutie o uznaní zahraničného 
dokladu o vzdelaní – v prípade, ak uchádzač absolvoval vysokú školu 
v zahraničí, 

d) kópiu rodného listu alebo kópiu sobášneho listu – v prípade vydatých 
uchádzačiek o rigorózne konanie,  

e) štruktúrovaný životopis,  
f) zoznam publikovaných prác – v prípade, ak uchádzač má publikované práce, 
g) dva predmety zo širšieho základu študijného odboru, v ktorých vykoná 

rigoróznu skúšku (príloha č. 2 a č. 3 smernice), 
h) návrh témy rigoróznej práce (pozri čl. 4; príloha č. 3 smernice). 

(5) Prihlášku posúdi dekan fakulty a v prípade, ak prihláška spĺňa vyššie uvedené 
požiadavky, potvrdí jej prijatie do 30 dní odo dňa jej doručenia. V prípade, ak 
prihláška neobsahuje potrebné údaje a doklady, dekan prihlášku do 30 dní odo dňa 
jej doručenia vráti a vyzve uchádzača, aby v stanovenom termíne doplnil absentujúce 
údaje a doklady.  

(6) Ak uchádzač pre účely rigorózneho konania nespĺňa kritérium získania 
vysokoškolského vzdelania v rovnakom alebo príbuznom odbore, prihláška spolu 
s predloženými dokladmi sa vráti uchádzačovi s informáciou, že rigorózne konanie 
nie je možné uskutočniť pre nekompatibilitu študijného odboru, v ktorom uchádzač 
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a študijného odboru, v rámci 
ktorého žiadal o začatie rigorózneho konania.  

(7) Uchádzač, ktorému bolo potvrdené prijatie prihlášky, je povinný v lehote do 15 
pracovných dní po doručení rozhodnutia o prijatí prihlášky uhradiť poplatok za 
úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce 
a predložiť doklad o zaplatení poplatku na Študijné oddelenie FF KU. Poplatok sa 
stanovuje v súlade s § 92 ods. 13 zákona o VŠ a  jeho schválená výška je zverejnená 



v smernici rektora KU o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU 
v Ružomberku v príslušnom akademickom roku. V prípade, ak uchádzač 
v stanovenom termíne poplatok neuhradí, príp. nepredloží doklad hodnoverne 
potvrdzujúci uhradenie poplatku, rigorózne konanie je ukončené podľa čl. 2 ods. 4 
písm. c) smernice.  

 
Čl. 4 

Rigorózna práca 
(1) Témy rigoróznych prác pre príslušný akademický rok sú zverejnené na internetovej 

stránke fakulty v časti vyhradenej rigoróznemu konaniu. Témy rigoróznych prác 
navrhuje katedra zabezpečujúca akreditovaný študijný program druhého stupňa.  

(2) V prípade, ak katedra pre príslušný akademický rok nevypíše témy rigoróznych 
prác, uchádzač o rigorózne konanie má právo navrhnúť vlastnú tému rigoróznej 
práce. Navrhnutá téma podlieha schváleniu katedry, reprezentovanej vedúcim 
katedry, ktorá zabezpečuje akreditovaný študijný program druhého stupňa.  

(3) Právo navrhnúť vlastnú tému rigoróznej práce má uchádzač i v prípade zverejnenia 
tém rigoróznych prác katedrou – aj v tomto prípade návrh témy podlieha schváleniu 
príslušnej odbornej katedry, reprezentovanej vedúcim katedry.  

(4) Ak katedra v odôvodnených prípadoch návrh vlastnej témy uchádzača neschváli,  
a) uchádzač je vyzvaný k výberu témy z ponuky katedry (v prípade čl. 4 ods. 1), 
b) uchádzač je vyzvaný dohodnúť si tému na základe odbornej konzultácie 

s vedúcim katedry, príp. s vedecko-pedagogickým pracovníkom katedry, 
ktorého s ohľadom na tematickú špecializáciu poverí vedúci katedry na 
konzultáciu návrhu novej témy s uchádzačom (v prípade čl. 4 ods. 2).  

(5) Uchádzač vypracúva rigoróznu prácu samostatne, fakulta neposkytuje uchádzačovi 
školiteľa. V prípade odborného problému, ktorý nie je schopný uchádzač vyriešiť 
samostatne ani prostredníctvom odbornej literatúry, môže sa obrátiť na vedúceho 
príslušnej katedry so žiadosťou o určenie vedecko-pedagogického pracovníka 
katedry, ktorý mu v rámci individuálnej konzultácie poskytne základnú orientáciu 
v problematike. 

(6) Rigorózna práca nesmie vykazovať prvky plagiátorstva a nesmie narúšať autorské 
práva iných autorov. Predložená práca podlieha podľa zákona o VŠ (§ 63 ods. 7) pred 
pripustením k obhajobe overeniu miery originality prostredníctvom centrálneho 
registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác. Autor rigoróznej práce je 
povinný podpísať licenčnú zmluvu o použití školského diela.  

(7) Rigorózna práca je vypracovaná a obhajovaná v slovenskom jazyku, v prípade 
filologických študijných programov i v jazyku študijného programu (pri učiteľských 
študijných programoch v jazyku príslušnej predmetovej špecializácie). V prípade 
prác iných študijných programov môže byť práca vypracovaná a obhajovaná v inom 
jazyku s písomným súhlasom dekana fakulty. Ak je záverečná práca  napísaná v 
cudzom jazyku, musí okrem abstraktu v štátnom jazyku obsahovať aj resumé 
v štátnom jazyku – spravidla 10 % rozsahu rigoróznej práce.  

(8) Odporúčaný rozsah rigoróznej práce je 70 až 90 normostrán, 126 000 až 162 000 
znakov. Výnimku z predpísaného počtu znakov môže v odôvodnených prípadoch 
udeliť dekan fakulty po predchádzajúcom vyjadrení vedúceho príslušnej katedry 
zabezpečujúcej študijný program, v rámci ktorého sa rigorózne konanie uskutočňuje.  



(9) Na formálnu úpravu rigoróznej práce sa vzťahujú príslušné ustanovenia vnútornej 
legislatívy KU a FF KU stanovujúce požiadavky na formálnu úpravu záverečných 
a kvalifikačných prác (Smernica rektora o náležitostiach záverečných, rigoróznych 
a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní 
a sprístupňovaní).  

(10) Ako rigoróznu prácu nie je možné predložiť záverečnú prácu, ktorou bol získaný 
akademický titul Bc., Mgr., PhD., ani inú kvalifikačnú prácu. 

 
Čl. 5 

Odovzdanie rigoróznej práce 
(1) Obhajoby rigoróznych prác sa na FF KU uskutočňujú dvakrát ročne. Spravidla – ak 

fakultný harmonogram akademického roka nestanoví inak – obhajoby rigoróznych 
prác sa uskutočňujú vo februárovom a augustovom termíne.  

(2) Uchádzač predkladá rigoróznu prácu pre februárový termín obhajoby do 4. 
novembra, pre augustový termín do 15. mája, a to tak, aby celková doba od 
prihlásenia sa na rigorózne konanie nepresiahla 24 mesiacov (2 roky).  

(3) Uchádzač predkladá rigoróznu prácu na Študijné oddelenie FF KU v tlačenej verzii v 
dvoch exemplároch, pričom aspoň jeden z nich je v pevnej väzbe. Po obhajobe 
fakulta vráti jeden výtlačok uchádzačovi.  

(4) Uchádzač rigoróznu prácu predloží aj v elektronickej forme a  vloží ju do systému 
evidencie záverečných a kvalifikačných prác aj s vyplnenou a podpísanou licenčnou 
zmluvou. 

(5) Elektronická verzia rigoróznej práce musí byť identická s vytlačenou formou 
záverečnej práce, pričom za ich obsahovú zhodu zodpovedá autor. 

(6) Uchádzač môže v lehote trvania rigorózneho konania písomne požiadať o prerušenie 
plynutia doby na odovzdanie rigoróznej práce z vážnych dôvodov. O prerušenie 
plynutia doby na odovzdanie rigoróznej práce môže uchádzač požiadať raz. 
Maximálna dĺžka prerušenia je 6 mesiacov. O prerušení plynutia doby na 
odovzdanie rigoróznej práce rozhoduje dekan. 

(7) Neodovzdaním rigoróznej práce podľa čl. 5 ods. 2 sa rigorózne konanie končí podľa 
čl. 2 ods. 4 písm. b). 

 
Čl. 6 

Ďalší priebeh rigorózneho konania  
(1) Predloženú rigoróznu prácu posudzujú dvaja oponenti, ktorých určí vedúci 

príslušnej odbornej katedry. 
(2) Oponenti písomne vypracujú posudky, ktoré odovzdajú podpísané v dvoch 

exemplároch na študijnom oddelení najneskôr 15 pracovných dní pred plánovaným 
termínom obhajoby rigoróznej práce. Záver posudku obsahuje jednoznačné 
odporúčanie alebo neodporúčanie práce na obhajobu.  

(3) Uchádzač má právo byť oboznámený s posudkami najneskôr 10 pracovných dní pred 
plánovaným termínom obhajoby práce.  

(4) Pozvanie uchádzača na obhajobu rigoróznej práce a rigoróznu skúšku z dvoch 
predmetov širšieho základu študijného odboru je podmienené minimálne jedným 
kladným (odporúčanie práce na obhajobu) posudkom oponenta.  



(5) V prípade, že posudky oboch oponentov na predloženú rigoróznu prácu sú 
negatívne (neodporúčanie práce na obhajobu), celkové hodnotenie práce je 
„nevyhovel“. Uchádzač, ktorého práca bola oboma oponentmi posúdená negatívne, 
môže predložiť na nové posúdenie prepracovanú prácu, a to najneskôr v termíne 
pätnástich mesiacov od odovzdania negatívne posúdenej práce. Uchádzač má 
možnosť po negatívnom posúdení predložiť prepracovanú prácu raz. V prípade, že 
posudky oboch oponentov na prepracovanú rigoróznu prácu sú opätovne negatívne, 
celkové hodnotenie práce je „nevyhovel“ a rigorózne konanie sa končí podľa čl. 2 
ods. 4 písm. e).  

(6) Priebeh rigoróznej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné.  
(7) Právo skúšať na rigoróznej skúške majú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo 

funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení Vedeckou radou FF KU. 
Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo 
funkciách profesorov alebo docentov. Skúšobná komisia pre rigorózne skúšky je 
najmenej štvorčlenná a na návrh vedúceho katedry ju vymenúva dekan fakulty.  

(8) Rigorózna skúška sa skladá z týchto súčastí, ktoré sa uskutočňujú v jeden deň: 
a) obhajoba rigoróznej práce, 
b) ústna skúška z dvoch predmetov širšieho základu študijného odboru. 

(9) Rigorózna skúška podľa čl. 6 ods. 8 písm. a), b) sa začína obhajobou rigoróznej práce. 
Úspešná obhajoba rigoróznej práce podľa čl. 6 ods. 8 písm. a) je podmienkou na 
pokračovanie v rigoróznej skúške podľa čl. 6 ods. 8 písm. b).  

(10) O výsledku rigoróznej skúšky hlasuje komisia na neverejnej časti svojho zasadnutia 
v deň konania rigoróznej skúšky. V prípade nerozhodného výsledku hlasovania 
rozhoduje hlas predsedu komisie. Výsledok vyhlasuje verejne predseda komisie 
v deň konania rigoróznej skúšky hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. 

(11) O rigoróznej skúške sa v deň skúšky vyhotoví záznam, ktorý podpíše predseda 
komisie a všetci členovia komisie pre rigorózne skúšky. 

(12) Ak sa uchádzač v určenom termíne nedostaví na rigoróznu skúšku a svoju neúčasť 
písomne neospravedlní najneskôr v deň rigoróznej skúšky, rigorózna skúška sa 
uzatvára hodnotením „nevyhovel“. 

(13) Uchádzač, ktorý nevyhovel na obhajobe rigoróznej práce (ods. 8 písm. a) alebo na 
ústnej skúške (ods. 8 písm. b), môže rigoróznu skúšku opakovať najneskôr do 
jedného roka odo dňa konania rigoróznej skúšky. Ak uchádzač nebol úspešný na 
ústnej skúške podľa ods. 8 písm. b), ale úspešne obhájil rigoróznu prácu podľa ods. 8 
písm. a), obhajoba rigoróznej práce sa neopakuje, záujemca opakuje ústnu skúšku 
podľa ods. 8 písm. b). Ak uchádzač nebol úspešný na obhajobe rigoróznej práce 
podľa ods. 8 písm. a), komisia určí, či je potrebné prácu prepracovať alebo doplniť.  

(14) Rigoróznu skúšku podľa ods. 8 písm. a) (obhajoba rigoróznej práce) je možné 
opakovať len raz. Rigoróznu skúšku podľa ods. 8 písm. b) (ústna skúška) je možné 
opakovať len raz.  

 
Čl. 7 

Poplatky spojené s rigoróznym konaním 
(1) Uchádzač uhrádza poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania 

a s obhajobou rigoróznej práce (§ 92 ods. 13 zákona o VŠ) najneskôr v lehote do 15 
pracovných dní po doručení rozhodnutia o prijatí prihlášky (pozri čl. 3 ods. 7). 



(2) Po úspešnom ukončení rigorózneho konania podľa čl. 2 ods. 4 písm. a) uhrádza 
uchádzač poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického 
titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku (§ 92 ods. 
14 zákona o VŠ) najneskôr v lehote do 15 pracovných dní po úspešnom vykonaní 
rigoróznej skúšky. 

(3) Výška poplatkov podľa ods. 1 a ods. 2 je zverejnená v smernici rektora KU o výške 
školného a poplatkov spojených so štúdium na KU v Ružomberku. 

(4) Ukončením rigorózneho konania podľa čl. 2 ods. 4 písm. b) až g) sa poplatok podľa 
čl. 7 ods. 1 nevracia. 

 
Čl. 8 

Priznanie titulu 
(1) Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky, súčasťou ktorej je obhajoba rigoróznej 

práce, je uchádzačovi udelený príslušný akademický titul – „doktor filozofie“ (skr. 
„PhDr.“) v spoločenskovedných študijných programoch; „doktor pedagogiky“ (skr. 
„PaedDr.“) v učiteľských študijných programoch. 

(2) Odovzdanie diplomu sa uskutočňuje na promóciách absolventov rigorózneho 
konania, ktoré sa konajú raz ročne v termíne stanovenom v harmonograme 
akademického roka FF KU. Vydávanie diplomu sa riadi vnútorným predpisom KU – 
čl. 2 Poriadku akademických obradov a prílohou č. 4 uvedeného vnútorného 
predpisu. 

 
Čl. 9 

Záverečné a prechodné ustanovenia 
(1) Dekan môže v odôvodnených prípadoch na určité obdobie pozastaviť prijímanie 

žiadostí o rigorózne konanie, a to celkovo, alebo v určitých študijných odboroch, 
resp. študijných programoch.  

(2) Uchádzači prihlásení na rigorózne konanie podľa smernice dekana FF KU 
v Ružomberku o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác na FF KU 
z dňa 2. septembra 2010 ukončia svoje rigorózne konanie v termínoch vyplývajúcich 
zo smernice dekana z dňa 2. septembra 2010.  

(3) Smernica nadobúda platnosť a účinnosť 22. novembra 2016. Vstupom do platnosti 
smernice sa ruší smernica dekana FF KU v Ružomberku o rigoróznych skúškach 
a obhajobách rigoróznych prác na FF z dňa 2. septembra 2010. 

 

 

V Ružomberku 22. novembra 2016         Mgr. Marek Babic, PhD.,v. r. 
                   dekan FF KU  
 
 



Príloha č. 1: prihláška na rigorózne konanie 

 
Katolícka univerzita v Ružomberku 

Filozofická fakulta 
 

Prihláška na rigorózne konanie 

 
Časť A: Osobné údaje uchádzača 

Priezvisko, meno, titul uchádzača: ....................................................................................................... 

Rodné priezvisko: ................................................................................................................................... 

Dátum a miesto narodenia: ................................................................................................................... 

Rodné číslo: .............................................................................................................................................. 

Štátna príslušnosť: .................................................................................................................................. 

Trvalé bydlisko uchádzača: ................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Kontaktná adresa pre korešpondenciu (ak je iná ako adresa trvalého bydliska):  

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Telefónne číslo: ........................................................................................................................................ 

E-mail: ....................................................................................................................................................... 

 
 

Časť B: Ukončené vysokoškolské štúdium uchádzača:  

Úplný názov vysokej školy (fakulty): .................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

Študijný odbor: ........................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................... 



Študijný program: ................................................................................................................................... 

Dátum ukončenia vysokoškolského štúdia: ....................................................................................... 

Názov obhájenej diplomovej práce: ..................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Meno školiteľa diplomovej práce: ........................................................................................................ 

 
 

Časť C: Prihláška na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce: 

Prihlasujem sa na rigoróznu skúšku v odbore:1 

1. anglistika a amerikanistika 

2. filozofia 

3. germanistika 

4. história 

5. politológia 

6. psychológia 

7. religionistika 

8. slovenský jazyk a literatúra 

9. žurnalistika 

10. učiteľstvo akademických predmetov – špecializácia: 

a) anglický jazyk a literatúra 

b) filozofia 

c) história 

d) nemecký jazyk a literatúra 

e) slovenský jazyk a literatúra 

11. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov – špecializácia: 

a) náboženská výchova 

																																																													
1 Vybraný študijný odbor zakrúžkujte. V prípade študijného odboru učiteľstvo zakrúžkovaním označte aj 
príslušnú predmetovú špecializáciu. Pred vyplnením prihlášky si na stránke http://ff.ku.sk (časť venovaná 
rigoróznemu konaniu) overte, či v príslušnom študijnom odbore nie je fakultou uplatnené ustanovenie čl. 9 ods. 1 
smernice (pozastavenie prijímania žiadostí o rigorózne konanie na určité obdobie). 
Prihlášku spolu s prílohami zašlite na adresu: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta, Študijné 
oddelenie, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. 



Vyhlasujem, že uvedené údaje sú úplné a presné.  

Súhlas: V súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam Katolíckej 
univerzite v Ružomberku – Filozofickej fakulte súhlas na spracovanie mojich osobných 
údajov na účely rigorózneho konania.  
 

Miesto a dátum: ............................................................................. 

Podpis uchádzača: ........................................................................ 



Príloha č. 2: zoznam predmetov zo širšieho základu študijného odboru2 

Predmety širšieho základu študijného odboru na vykonanie rigoróznej skúšky 

študijný odbor anglistika a amerikanistika: 

A. práca orientovaná na jazykovú zložku: 

1. pragmatika  

2. vybraná disciplína podľa témy rigoróznej práce  

B. práca orientovaná na literárnu zložku: 

1. moderná anglická literatúra 

2. dejiny literatúry príslušného obdobia podľa témy rigoróznej práce 

 

študijný odbor filozofia: 

1. dejiny filozofie 

2. systematická filozofia v súvislosti s témou rigoróznej práce 

 

študijný odbor história: 

1. metodológia historickej vedy 

2.  dejiny príslušného obdobia  podľa témy rigoróznej práce  

 

študijný odbor germanistika: 

A. práca orientovaná na jazykovú zložku: 

1. všeobecná jazykoveda 

2. vybraná jazykovedná disciplína podľa témy rigoróznej práce 

B. práca orientovaná na literárnu zložku:  

1. vedy o kultúre  

2. dejiny nemeckej literatúry podľa témy rigoróznej práce 

 

študijný odbor politológia: 

1. komparatívna politológia 

2. teória a prax demokracie 

																																																													
2 V prípade, ak je pri študijnom odbore uvedených viacero predmetov, si uchádzač volí ten predmet, 
ktorý súvisí s témou rigoróznej práce.  



študijný odbor psychológia: 

1. sociálna psychológia 

2. výberový predmet: školská psychológia / poradenská 

psychológia / klinická psychológia / psychológia práce a organizácie 

  (v závislosti od tematického zamerania rigoróznej prace) 

 

študijný odbor slovenský jazyk a literatúra: 

A. práca orientovaná na jazykovú zložku: 

1. synchrónia alebo diachrónia jazyka (výberovo, v súvislosti s témou 

práce) 

2. jazyková kultúra 

B. práca orientovaná na literárnu zložku: 

     1. teória literatúry 

     2. dejiny literatúry príslušného obdobia podľa témy rigoróznej práce 

 

študijný odbor religionistika: 

1. súčasné smery teórie religionistiky 

2. dejiny a kultúra judaizmu, alebo kresťanstva (výberovo, v súvislosti s 

témou práce si záujemca vyberá jedno z týchto náboženstiev) 

 

študijný odbor žurnalistika: 

1. teória masovej komunikácie 

2. žánrológia 

 

študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov podľa špecializácií: 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 

A. práca orientovaná na didaktiku jazyka: 

1. didaktika jazyka 

2. všeobecná jazykoveda 

B. práca orientovaná na didaktiku literatúry: 

1. didaktika literatúry 

2. teória literatúry 



učiteľstvo filozofie 

1.  didaktika filozofie 

2.  dejiny filozofie, resp. vybraná časť systematickej filozofie podľa témy 

rigoróznej práce 

učiteľstvo histórie 

1. didaktika histórie 

2. dejiny príslušného obdobia podľa témy rigoróznej práce 

 

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 

A.práca orientovaná na didaktiku jazyka: 

1. didaktika jazyka 

2. všeobecná jazykoveda 

B. práca orientovaná na didaktiku literatúry: 

1. didaktika literatúry 

2. dejiny nemeckej literatúry podľa témy rigoróznej práce 

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 

A.práca orientovaná na didaktiku jazyka: 

1. didaktika jazyka 

2. synchrónia alebo diachrónia jazyka (výberovo, v súvislosti   s témou 

práce) 

B. práca orientovaná na didaktiku literatúry: 

1. didaktika literatúry 

2. dejiny slovenskej  literatúry súvisiace s literárnohistorickým 

kontextom témy rigoróznej práce 

študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov – špecializácia: 

učiteľstvo náboženskej výchovy 

1. didaktika náboženskej výchovy 

2. biblická teológia / systematická teológia / praktická teológia  

(v súvislosti s témou práce si záujemca vyberá jeden predmet).   

 



Príloha č. 3: návrh témy rigoróznej práce uchádzača a výberu dvoch predmetov zo širšieho základu 

študijného odboru 

 

Žiadosť o potvrdenie témy rigoróznej práce  

a výberu dvoch predmetov zo širšieho základu študijného odboru 

 

Priezvisko, meno, titul uchádzača: ....................................................................................................... 

Adresa: ...................................................................................................................................................... 

Študijný odbor3 zvolený na vykonanie rigoróznej skúšky: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Návrh témy rigoróznej práce: ............................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Návrh výberu dvoch predmetov zo širšieho základu študijného odboru4: 

§ predmet č. 1: .............................................................................................................................. 

§ predmet č. 2: .............................................................................................................................. 

 

 

...................................................     ....................................................... 

miesto a dátum      podpis uchádzača 

																																																													
3 V prípade študijného odboru učiteľstvo aj s uvedením príslušnej predmetovej špecializácie. 
4 Uchádzač sa riadi podľa pokynov uvedených v prílohe č. 2 smernice: v prípade, že v rámci 
študijného programu je možnosť výberu z ponuky predmetov, uchádzač si vyberá predmety podľa 
pokynov vzťahujúcich sa k zameraniu rigoróznej práce; v prípade, že nie je možnosť výberu, uchádzač 
absolvuje rigoróznu skúšku z dvoch invariabilných predmetov uvedených v prílohe smernice. 
 
 
	



Príloha č. 4: zoznam príbuzných študijných odborov pre potreby rigorózneho konania na FF KU 
 

 
• študijný odbor filozofia  

učiteľstvo filozofie, učiteľstvo náuky o spoločnosti, učiteľstvo občianskej výchovy, etika, 
estetika 

• študijný odbor história  

učiteľstvo dejepisu (histórie), archívnictvo, archeológia, muzeológia 

• študijný odbor neslovanské jazyky a literatúry – študijný program anglistika 
a amerikanistika 

anglický jazyk a literatúra, anglický jazyk pre komerčnú prax, prekladateľstvo a tlmočníctvo 
anglického jazyka a literatúry, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 

• študijný odbor neslovanské jazyky a literatúry – študijný program germanistika 

nemecký jazyk a literatúra, nemecký jazyk a kultúra, prekladateľstvo a tlmočníctvo 
nemeckého jazyka a literatúry, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 

• študijný odbor politológia 

medzinárodné vzťahy, sociológia, verejná politika a verejná správa 

 
• študijný odbor psychológia  

len študijný odbor psychológia 

• študijný odbor religionistika  

etnológia, história, sociálna antropológia, sociológia 

 
• študijný odbor slovenský jazyk a literatúra  

 
slovakistika, slovanské jazyky a literatúry, jazyk a kultúra Slovenska, učiteľstvo slovenského 
jazyka a literatúry 
 

• študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov  
 

len študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov podľa príslušnej odborovej 
špecializácie 
 



• študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov – 
špecializácia náboženská výchova 

 
katolícka teológia 

 
• študijný odbor žurnalistika  

mediálne štúdiá, masmediálna komunikácia, právo, sociológia, politológia, história, 
slovenský jazyk a literatúra, verejná politika a verejná správa 

 

 

 

 
 

	


