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1. Úvod
Studentská vědecká, odborná a umělecká činnost na PdF UP v Olomouci (dále jen
SVOUČ PdF UP) je podporována se záměrem umožnit studentům všech studijních programů
v prezenční i kombinované formě studia rozvíjet své vědecko-výzkumné a tvůrčí umělecké
aktivity v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. v platném znění a se Statuty UP a PdF UP
v Olomouci.
2. Studentská vědecká, odborná a umělecká činnost na PdF UP v Olomouci – základní
ustanovení
1. Výsledky SVOUČ PdF UP student prezentuje na Studentské vědecké konferenci PdF
UP (dále jen konference).
2. Prezentovat svou vědeckou, odbornou nebo uměleckou činnost na soutěžní konferenci
mohou i studenti, kteří se ucházejí o Cenu děkana. Žádost o Cenu děkana a účast na
konferenci se vzájemně nevylučují.
3. Konference probíhá v každém akademickém roce v jednom termínu vyhlášeném
děkanem na návrh příslušného proděkana, zpravidla v měsíci dubnu či květnu.
V rámci vyhlášení jsou pro daný akademický rok zveřejněny soutěžní sekce a časový
harmonogram. Každý rok je jedna sekce vyhlášena jako soutěž národní či
mezinárodní.
4. Vyhlášení konference je zveřejněno na úřední desce.
5. Konference má formu soutěže a je veřejná. Každá sekce může podle počtu
přihlášených prací pořádat výběrová oborová kola.
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3. Organizace studentské vědecké konference
1. Děkan na návrh proděkana pro vědu a výzkum (dále jen proděkan) jmenuje komisi,
která projednává koncepci a zaměření konference pro příslušný rok. Předsedou komise
je proděkan, který komisi ve spolupráci se svým referátem řídí a organizačně
zabezpečuje. Komise navrhuje děkanovi garanty pro vyhlášené sekce.
2. Činnost sekce řídí její garant.
3. Termín konference, vyhlášení jednotlivých odborných sekcí a organizační pokyny pro
přihlášení na konferenci a formální a obsahové náležitosti příspěvků pro příslušný
akademický rok jsou vyhlášeny nejpozději 30. 10. aktuálního akademického roku.
4. O vyhlášení dílčích oborových kol odborné sekce, která budou případně probíhat na
příslušných pracovištích, rozhodnou do 28. 2. aktuálního akademického roku příslušní
vedoucí pracovišť, které pověří proděkan jejich vedením.
5. Jednání oborových kol odborné sekce proběhne nejpozději jeden měsíc před termínem
konference v aktuálním akademickém roce.
6. Garanti odborné sekce předají organizačnímu výboru seznam postupujících příspěvků
z dílčích oborových kol do příslušné odborné sekce nejpozději do dvou dnů po jednání
oborových kol odborné sekce.
7. Soutěžní příspěvek je na referátu vědy, výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci dostupný nejméně 3 týdny před dnem konání konference.
8. Garanti navrhují proděkanovi složení odborné poroty jednotlivých sekcí konference.
9. Proděkan pověří jednoho z členů poroty jejím předsednictvím. Porotu i jejího
předsedu na návrh proděkana jmenuje děkan.
10. Členové odborné poroty hodnotí práce podle kriterií uvedených v Příloze č. 1 této
směrnice. Hodnocení je anonymní. Pořadí studentů je stanoveno na základě součtu
bodového hodnocení.
11. Předsedové odborných porot jednotlivých sekcí navrhují proděkanovi pořadí prvních
tří nejlepších soutěžících, kterým děkan na návrh proděkana uděluje diplom, věcné
ceny či finanční odměny. Všichni soutěžící rovněž obdrží osvědčení o účasti na
konferenci. Získání Ceny děkana a vítězství na konferenci se vzájemně nevylučují.
12. Výstupem z konference je sborník prací, který bude zveřejněn na webových stránkách
PdF UP a vítězné práce z jednotlivých sekcí budou na základě doporučení poroty
zaslány k publikování do porotou vybraných odpovídajících započitatelných periodik.
Redakce sborníku podléhá komisi a referátu pro vědu a výzkum.
4. Závěrečná ustanovení
1. Hlavní organizační a administrativní práce spojené s registrací, posuzováním návrhů,
přípravou, propagací a organizací konference a další administrativou spojenou se
SVOUČ PdF UP zabezpečuje referát pro vědu, výzkum.
2. Statut SVOUČ nabývá platnost a účinnost dnem 8. 10. 2014.
3. Současně se zrušuje směrnice 2S/2009 ze dne 1. 1. 2009.

V Olomouci dne 8. 10. 2014
doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP
děkan PdF UP
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Příloha č. 1

Kritéria hodnocení soutěžních příspěvků

aktuálnost zvolené tématiky
přínos pro teorii
využitelnost v praxi
originalita zpracování tématu
hodnota závěrů
úroveň písemného zpracování práce (logická
stavba práce)1
formální a jazyková úroveň práce1
úroveň prezentace příspěvku
schopnost autora reagovat na dotazy v rámci
odborné diskuse

(1-5 bodů)
(1-5 bodů)
(1-5 bodů)
(1-5 bodů)
(1-5 bodů)
(1-5 bodů)
(1-5 bodů)
(1-5 bodů)
(1-5 bodů)

 Členové odborné sekce hodnotí práce podle uvedených kritérií.
 Každé kritérium je hodnoceno na stupnici 1-5 (1 – nejnižší hodnocení, 5 – nejvyšší
hodnocení).
 Hodnocení je anonymní.
 Pořadí soutěžících je stanoveno na základě umístění dle bodového hodnocení.

U umělecky zaměřených příspěvků budou oblasti hodnocení přizpůsobeny typu a charakteru odevzdaného
záznamu.
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