Vyhlášení SVOČ 2017
Pro akademický rok 2016–2017 vyhlašuje děkan FPE soutěž studentských vědeckých a
odborných prací SVOČ 2017.
Informace
1.1 Práce SVOČ musí splňovat podmínku výzkumného zaměření práce.
1.2 SVOČ 2017 bude ukončena jednou fakultní soutěžní přehlídkou. Práce SVOČ budou
hodnoceny ve dvou kategoriích: oborové a oborově didaktické. Student posledního ročníku
jakékoliv fáze studia může předložit práci zabývající se stejnou problematikou, jakou má jeho
kvalifikační práce, pouze pokud bude samostatně svázána a výslovně uváděna jako práce
SVOČ.
1.3 Vedoucí katedry nebo jím pověřená osoba zajistí informovanost studentů příslušné
katedry o vyhlášení soutěže SVOČ 2017 zveřejněním na katedře a formou sdělení na
webových stránkách příslušné katedry.
1.4 Vedoucí katedry zorganizují do pátku 21. 4. 2017 katedrální kola SVOČ a nominují
jediného nejlepšího studenta z katedry, případně z každého oddělení katedry.
1.5 Vedoucí katedry či jím pověřená komise může navrhnout na mimořádné stipendium
úspěšné studenty katedrálního kola. Na jednu katedru (případně na každé oddělení) je možné
požádat nejvíce o 3 000 Kč celkem pro všechny studenty. Žádost o stipendium(-a) musí
vedoucí katedry podat současně s přihláškou do celofakultního kola.
1.6 Vedoucí katedry či jím pověřená komise zajistí podání vytištěné přihlášky nominovaného
studenta na děkanát (sekretariát proděkanů) do pátku 21. 4. 2017 (formulář přihlášky je na
webových stránkách FPE https://fpe.zcu.cz/research/svoc/).
Současně předloží jeden soutěžní výtisk práce tohoto studenta a zašle v elektronické podobě
krátkou anotaci o rozsahu 20–30 řádek mailem jako přílohu na adresu proděkanky pro
vědeckou činnost a projekty (chochol@cbg.zcu.cz). Tato anotace bude mít pořadí údajů: titul
práce, jméno a příjmení soutěžícího, studijní program a studijní obor, ročník studia, katedra,
vedoucí práce (je-li), text anotace. Vzor anotace je na https://fpe.zcu.cz/research/svoc/.
1.7 Mimořádná stipendia za pořadí v celofakultním kole jsou pro každou kategorii (oborové a
oborově didaktické) ve výši
10 tis. Kč za 1. místo
6 tis. Kč za 2. místo
3 tis. Kč za 3. místo
1.8 Vedoucí katedry či jím pověřená osoba může do komise SVOČ 2017 navrhnout jednoho
jejího člena z řad akademických pracovníků katedry (oddělení), které nominují studenta do
fakultního kola. Termín nominace členů komise je do 21. 4. 2017. Komise se sejde 30 minut

před zahájením celofakultní přehlídky v pátek 28. 4. 2017. Členem komise nemůže být
vedoucí SVOČ práce prezentované na soutěžní přehlídce.
1.9 Celofakultní komise SVOČ 2017 má právo neudělit 1. (2., 3.) místo. Komise má právo
ocenit studenty stejným místem. Komise má právo bonifikovat studenta podle typu a ročníku
studia. Hlasování komise o pořadí není veřejné.
1.10 Harmonogram SVOČ 2017 v roce akademickém roce 2016–2017.
15. 12. 2016
– vyhlášení SVOČ 2017 na FPE.
do 21. 4. 2017
– uzavření katedrálních kol.
21. 4. 2017 – podání přihlášky a soutěžní práce na děkanát FPE.
21. 4. 2017 – podání anotace na email chochol@cbg.zcu.cz.
21. 4. 2017 – nominace člena katedry (oddělení) do komise.
28. 4. 2017, 8.00 hod.
– začátek práce komise, zasedací místnost děkanátu VC 308
28. 4. 2017, 8.30 hod.
– slavnostní zahájení celofakultního kola, místnost VC 308
1.11 Různé
Pokyny k průběhu celofakultní přehlídky:
 Student přednese teze svojí práce v délce max. 10 minut (v případě nedodržení
časového limitu mu bude po 15 minutě odebráno slovo).
 Student má k dispozici dataprojektor a notebook, případně další předem požadovanou
techniku.
 Je žádoucí účast vedoucího práce (byla-li práce vedena), který však nemůže být
členem komise SVOČ 2017.
 Soutěžní přehlídka je veřejná.
 Místo přehlídky může být změněno dle aktuálních podmínek.
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