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STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST

1. Zdůvodnění SVOČ
Studentská vědecká a odborná činnost vede studenty k prezentaci a veřejné obhajobě
výsledků své vlastní badatelské činnosti. Této činnosti lze využít zejména při zpracování
závěrečných diplomových prací. Studenti získávají možnost vyzkoušet obhajobu své práce
před kritickou veřejností a poučit se z chyb, které by jinak ovlivnily hodnocení u státní
závěrečné zkoušky.
Pro studenty, kteří v budoucnosti uvažují o doktorském studijním programu, je SVOČ
přípravou k práci konané podle kritérií užívaných ve vědecké práci a získávají možnost
zapojit se do výzkumu. Studenti mohou získat první zkušenosti z publikační činnosti za
pomoci vedoucího své práce
Studenti pracující na SVOČ budou vedeni jako účastníci výběrových seminářů ve
STAGu a za práci obdrží 4 kredity.

2. Obsah SVOČ
Studentská vědecká práce se má co nejvíce přibližovat obsahové a formální stránce
standardní vědecké práci. Proto její formální uspořádání vychází z běžně používaného členění
vědeckých prací. Studenti věnují svou pozornost na metodu svého výzkumu a zpracování
výsledků, text práce musí pojednat o stavu problematiky, SVOČ prezentuje dosažené vlastní
výsledky, je zachycen jejich rozbor, hodnocení, SVOČ obsahuje bibliografii. Písemné
zpracování obsahuje 35-40 stran. SVOČ se nemůže stát překladem textu od jiných autorů
nebo přejímat již všeobecně známé zpracování problematiky. Studenti svou prací prezentují
zvládnutí metody práce a nabízená řešení se stanou novým vědeckým přínosem.
SVOČ obsahuje titulní list, kde bude uveden název vysoké školy, fakulty, katedry,
vlastní název vědecké práce, úplné jméno a příjmení autora, ročník a obor studia, úplné jméno
a příjmení vedoucího práce a datum vypracování. SVOČ bude zpracována jednotlivci, nikoli
kolektivně. Obsah práce vyjadřuje zpracovanou tématiku a použitou metodu, ukáže na
stav řešené problematiky před vstupem do řešení další problematiky s vymezením okruhu
otázek, které mají být v práci řešeny. Vlastní výsledky tvoří nejrozsáhlejší kapitolu. Obsah
práce může vyjádřit odbornou diskuzi mezi odborníky, kteří se danou tématikou zabývají,

jejich vzájemnou konfrontaci a možná řešení, studenti mohou poukázat na dosavadní
nedostatky v řešení dané problematiky.
Závěr práce musí v rozsahu 1 až 2 stran uvést dosažený cíl práce a shrnutí dosažených
výsledků. Musí zde být jednoznačně formulováno, jak se podařilo splnit stanovený cíl práce a
v kterých problémech a směrech je možno pokračovat v dalším řešení.
Seznam použité literatury bude zpracován podle metodiky užívané na TF JU.

3. Formální záležitosti SVOČ
- řádkování 1,5;
- velikost písma 12;
- písmo Times New Roman CE;
- formát A4;
- okraje stránek: levý 3,5 cm, pravý 1,5cm, horní 2,5 cm, dolní 1,5 cm.
- student odevzdá proděkanovi pro vědu 3 výtisky k přihlášení do soutěže.

4. Referát k obhajobě SVOČ a obhajoba
Před odbornou komisí jmenovanou děkanem TF JU na návrh proděkana pro vědu
studenti představí dosažené výsledky své práce během 10-15 minut. Obhajoba má obsahovat
podstatu řešení problému, metodu řešení, výsledky řešení, jejich použitelnost a vyjádření
vědeckého přínosu k danému oboru. Kritéria hodnocení jsou: úroveň zpracování práce, kvalita
prezentace, zvolená metoda řešení, výsledky a jejich použitelnost a vědecký přínos projektu.

5. Organizace soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci
SVOČ je organizována podle studijních programů na TF JU. Koordinátoři práce jsou
vedoucí kateder nebo jimi pověření pedagogové, kteří spoluopracují s proděkanem pro vědu.
Ten koordinuje činnost SVOČ, organizuje průběh a organizaci SVOČ. Vedoucí práce SVOČ
postupuje přihlášky podle termínového kalendáře proděkanovi pro vědu.

6. Finanční odměna za SVOČ
Průběh soutěže o nejlepší SVOČ organizuje proděkan pro vědu. S děkanem TF JU
svolá odbornou komisi, která posoudí jednotlivé práce studentů a před kterými budou práce
obhájeny. Nejlepší práce bude finančně odměněna rektorem JU nebo děkanem děkanem TF
JU. Děkan TF uvolní z rozpočtu fakulty odměnu ve výši 500,- Kč. Administrativní postup
k vyplácení odměn zařídí tajemník fakulty.

7. Termíny přihlášek a obhajoby
Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci vyhlašuje proděkan pro vědu s děkanem
fakulty začátkem měsíce dubna. V květnu se uskuteční soutěž o nejlepší SVOČ.
Přihlášení SVOČ u proděkana pro vědu je do 30.11. daného roku.
Odevzdání prací včetně diskety: do 30.4. daného roku.
Datum konání soutěže: přibližně 20.5. daného roku.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 12. 11. 2002
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