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Studentská vědecká a odborná činnost
SVOČ VŠRR 2012 - Vyhlášení
Cílem studentské vědecké a odborné činnosti (dále jen SVOČ) je podnítit zájem studentů
VŠRR o vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí práci a seznámit je s principy a praxí zpracování
a obhajoby vědecké a výzkumné práce. Samostatná studentská vědecká a odborná činnost je
významnou formou přípravy studentů, při které se učí prezentovat výsledky své práce a
veřejně je obhajovat. Lze ji využít zejména v rámci zpracování bakalářských, ročníkových a
seminárních prací a projektů, neboť autor má možnost ověřit si obhajobu své práce před
kritickou veřejností. SVOČ je určena studentům VŠRR všech studijních oborů a forem studia.
Soutěžit může jak jednotlivec, tak řešitelský kolektiv. Nejlepší práce v každé sekci budou
odměněny cenou rektora.
DOPORUČENÁ STRUKTURA PRÁCE
Úvod
a) cíle práce a případné formulace hypotéz, jejichž platnost má být v práci prokázána,
b) použité materiály a metody (specifikace, z jakých informačních zdrojů autor čerpal a
jaké metody použil),
1 Popis teoretických východisek dané práce,
1.1 ...
2 Vlastní (praktické) výsledky práce (co autor vykonal a k jakým výsledkům dospěl),
3 Interpretace výsledků (diskuse o výsledcích),
Závěr (zda práce splnila svůj cíl a s jakými problémy se při jejím zpracovávání autor
potýkal).
FORMÁLNÍ POŽADAVKY
 rozsah cca 10–5 normostran ročníkové, event. semestrální práce, rozsah bakalářské
práce cca 30–40 normostran,
 písmo: Times New Roman 12, řádkování: 1,5,
 citace dle normy ISO 690 a ISO 690-2,
 vzor titulní strany práce je uveden v Pravidlech pro Studentskou vědeckou a odbornou
činnost (SVOČ) na VŠRR,
 práci odevzdá autor ve dvou výtiscích svázaných v pevných deskách a v elektronické
podobě v podatelně VŠRR (Knihovna VŠRR) v uvedeném termínu.
TERMÍNY
Přihlášení do soutěže SVOČ do 4.5. (pátek) 2012.
Odevzdání příspěvků do 14.5. 2012.
Konání kola SVOČ dne 25.5. 2012.
KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PRACÍ SVOČ
1. Aktuálnost tématu a význam práce
2. Formulace cíle práce a eventuální 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
Poznámka: Každé kritérium je hodnoceno max. 10 body

ORGANIZACE DNE SVOČ
V dopoledních hodinách dne 25.5. 2012 proběhnou prezentace soutěžních studentských prací
v Jednací místnosti VŠRR. Poté komise vyhodnotí výsledky a uveřejní je na webu VŠRR
v odkazu SVOČ. Úspěšní autoři soutěžních prací obdrží diplomy a ostatní certifikáty
potvrzující účast.
PŘIHLÁŠKA SVOČ 2012
Student vyplní formulář přihlášky a odevzdá jej v podatelně VŠRR (Knihovna VŠRR) nebo
elektronicky na adresu: knihovna@vsrr.cz. Formulář přihlášky je uveden v samostatné
příloze.
Další informace jsou uvedeny v Pravidlech pro Studentskou vědeckou a odbornou činnost
(SVOČ) na VŠRR.
V Praze dne 17. dubna 2012

Prof. Ing. Karel Juliš, DrSc., v.r.
prorektor pro vědu a výzkum

