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Vnitřní norma
Studentské vědecké odborné činnosti

Fakulty stavební
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Článek 1

Základní ustanovení

1. Vnitřní norma Studentské tvůrčí odborné činnosti (dále jen „SVOČ“) vychází ze Statutu Fakulty
stavební (dále jen „FAST“). Vnitřní normu vyhlašuje děkan FAST a nepodléhá schválení
Akademickým senátem FAST Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen
„VŠB-TUO“).

2. Účelem SVOČ je podnítit u studentů FAST zájem o vědeckou a výzkumnou práci a seznámit je
s principy a praxí vědecké a výzkumné práce.

3. SVOČ bude vyhlašována každoročně do 14 dnů po zahájení školního roku děkanem FAST (dále
„vyhlašovatel“). Obvykle se sestává z fakultního, celostátního a mezinárodního kola. Ve fakultním
kole vyhlašovatel určí počet, vedoucí a názvy odborných sekcí. Hodnotící komisi a komisi SVOČ
jmenuje vyhlašovatel.

4. V odborné sekci  se budou hodnotit min. 4 práce a max. 8 prací. Vedoucí sekce je zároveň členem
hodnotící komise.

5. Odborní konzultanti jsou členové akademické obce z řad pedagogických pracovníků nebo
postgraduálních studentů a jejich úkolem je odborný dohled nad pracemi studentů. S odevzdáním
práce vypracují doporučení charakterizující danou práci (rozsah max. A4) vedoucímu sekce.

6. Jednotlivci i kolektivy z řad studentů se přihlašují písemně u odborných konzultantů příslušné
katedry. Odborní konzultanti názvy jednotlivých prací předají komisi SVOČ nejpozději 3 měsíce
před konáním soutěže.

7. Práce se odevzdávají vedoucím u sekce nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání, který
rozhodne zda práce odpovídá formálním požadavkům (viz čl. 3).

8. Přihlášené práce mohou být zpracovány jednotlivci nebo kolektivy, vždy však studenty FAST.
Kolektivních prací se mohou zúčastnit i studenti jiných fakult. Pokud se jednotlivci i kolektivy
přihlašují do více odborných sekcí, odevzdané práce se musí lišit v nejméně 40% obsahu.

9. SVOČ v rámci fakultního kola je ukončena nejpozději týden před konáním celostátního kola
vyhlášením pořadí jednotlivých prací v každé odborné sekci.

10. Pořadí v odborných sekcí určí hodnotící komise jmenovaná vyhlašovatelem na základě závazných
kritérií pro hodnotící komisi (viz čl. 2.) do 30 minut po ukončení poslední práce v sekci.

11. V soutěži SVOČ budou uděleny 1., 2. a 3. cena a čestná uznání. Ceny budou dotovány finančně, o
finanční dotaci prací rozhodne individuálně hodnotící komise. Vítězné práce postupují do
celostátního a mezinárodního kola.
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12. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ceny neudělit, nebo v některém pořadí udělit cen více a to na
základě doporučení hodnotících komisí jednotlivých odborných sekcí.

Článek 2

Závazná kritéria pro hodnotící komise

1. Každé kritérium se ohodnotí body v rozsahu 1 až 5 (systém školního hodnocení – 1 nejlepší; 5
nejhorší). Pro každou práci SVOČ se výsledný počet bodů se získá sečtením bodů všech kritérií.

2. Kritéria:

1. Odborná úroveň
2. Přínos teoretický
3. Přínos pro praxi
4. Originalita
5. Prezentace práce a vystupování studenta
6. Grafická a gramatická úprava

3. Po přednesení poslední práce vedoucí sekce sečte body od všech členů hodnotící komise pro
každou práci a vyhlásí vítěze SVOČ. Vítězí práce s nejnižším počtem bodů.

4. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí vedoucí sekce.

Článek 3

Formální požadavky

1. Minimálně kroužková vazba.

2. Odevzdání jednoho výtisku vedoucímu sekce.

3. Rozsah min. 10 stran textu včetně příloh.

4. Titulní strana: viz příloha č.1.

Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
děkan FAST

V Ostravě dne 3.4.2000


