VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Pravidla pro Studentskou vědeckou
a odbornou činnost (SVOČ) na VŠRR
Studentská vědecká a odborná činnost na VŠRR (dále jen SVOČ) je uskutečňována
s cílem umožnit studentům rozvíjet jejich tvůrčí činnost (vědeckou, výzkumnou a
vývojovou) a připravovat je pro výzkumnou práci a náročné odborné činnosti.
SVOČ NA VŠRR SE ŘÍDÍ TĚMITO PRAVIDLY:
1. SVOČ se mohou zúčastnit studenti 2. a 3. ročníků VŠRR.
2. Student, jež se chce zúčastnit SVOČ, musí podat vyplněný přihlašovací formulář ve
vyhlášeném termínu.
3. Každý student zapojený do SVOČ se podílí sám nebo v týmu na řešení vybraného tématu
SVOČ.
4. Téma si může student vybrat z vypsaných témat bakalářských, ročníkových, event.
semestrálních jednotlivých kateder; lze akceptovat i vlastní téma, které koreluje se
studijním plánem studijního programu a oboru.
5. Téma by mělo být zaměřeno na řešení relativně úzce vymezeného problému, tj.
teoretické rozpracování

problému nebo jeho řešení, výzkumné řešení, nebo řešení

určitého konkrétního problému pro praxi. Téma a obsahová náplň práce SVOČ se mohou
shodovat s bakalářskou, ročníkovou, event. semestrální prací studenta.
6. Každý student bude mít k dispozici vedoucího z řad akademických pracovníků, příp.
dalších odborníků z praxe.
7. Pro řešení a prezentaci vybraných témat jsou studentům na základě domluvy k dispozici
technická zařízení, odborné publikace a provozní materiál VŠRR.
8. Výsledky řešení v rámci SVOČ budou prezentovány ve třech sekcích: regionalistika,
ekonomie a management a právní a společenské vědy.
9. Každý účastník předloží práci SVOČ a připraví si k obhajobě prezentaci výsledků své
práce v rozsahu max. 15 minut.
10. Ke každé práci bude k dispozici písemný posudek oponenta a vedoucího práce (příloha č.
2 a 3).
11. Obhajoba práce SVOČ se bude konat před nejméně tříčlennou komisí, sestavenou
z akademických pracovníků VŠRR a odborníků z praxe.
12. Práce bude hodnocena 100 bodovou stupnicí podle stanovených kriterií.
13. Nejlepší práce budou oceněny cenou rektora.
14. Všichni účastnící SVOČ obdrží certifikát o účasti.
15. Komise pro obhajoby prací SVOČ může vybrané práce navrhnout autorům k publikování.
16. Nejlepší práce SVOČ budou navrhovány do případných dalších kol (včetně
mezinárodních) SVOČ.

Příloha 1: Vzor titulní strany

Soutěžní práce SVOČ
Sekce:

Název práce

Autor:

Jméno Příjmení

Vedoucí práce:

Titul Jméno Příjmení Titul

SVOČ 2013

VYSOKÁ ŠKOLA
REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Příloha 2
POSUDEK OPONENTA PRÁCE SVOČ
Student:
Oponent:
Název práce SVOČ:
Hodnocení práce
Kritéria
1. Aktuálnost tématu a význam práce
2. Formulace cíle práce a hypotézy
3. Metodika zpracování
4. Práce s daty a informacemi
5. Vlastní práce - postup řešení
6. Práce s odbornou literaturou – teoretické zázemí
7. Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
8. Formální zpracování
9. Splnění cíle a potvrzení či vyvrácení hypotézy
10. Teoretický přínos práce nebo její praktické využití
Celkem
Poznámka: Každá dílčí část je hodnocena max. 10 body

Body

Otázky k obhajobě:

Stručné slovní hodnocení, náměty a doporučení pro další práci studenta:

Datum:

Podpis oponenta:

Příloha 3
POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE SVOČ
Student:
Vedoucí práce:
Název práce SVOČ:
Hodnocení práce
Kritéria
1. Aktuálnost tématu a význam práce
2. Formulace cíle práce a hypotézy
3. Metodika zpracování
4. Práce s daty a informacemi
5. Vlastní práce - postup řešení
6. Práce s odbornou literaturou – teoretické zázemí
7. Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
8. Formální zpracování
9. Splnění cíle a potvrzení či vyvrácení hypotézy
10. Teoretický přínos práce nebo její praktické využití
Celkem
Poznámka: Každá dílčí část je hodnocena max. 10 body

Body

Otázky k obhajobě:

Stručné slovní hodnocení, náměty a doporučení pro další práci studenta:

Datum:

Podpis vedoucího práce:

