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Statut soutěžní studentské konference Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

 

studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Statut soutěžní studentské konference Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci upravuje 

podmínky, za nichž se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „PdF UP“) koná 

soutěžní studentská konference (dále jen „konference“).  

2. Záměrem konference je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých 

zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění, se Statutem Univerzity Palackého v Olomouci, Statutem 

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Strategickými záměry vzdělávací a tvůrčí činnosti 

Univerzity Palackého a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci umožnit studentům všech 

studijních programů realizovaných na PdF UP v prezenční i kombinované formě studia prezentovat výsledky  své 

odborné, vědecko-výzkumné a umělecké činnosti.  

3. Cílem je podněcovat i prohlubovat vědeckou, odbornou a uměleckou činnost studentů PdF UP, rozvíjet u nich 

schopnosti a způsobilost pro vědeckou, odbornou a uměleckou činnost, podporovat talentované a tvořivé 

studenty, identifikovat perspektivní odborníky v  jednotlivých vědních a uměleckých oborech a zlepšit 

komunikaci mezi studenty navzájem i mezi studenty a vyučujícími fakulty. 

 

 

Článek 2 

Základní ustanovení 

 

1. Na konferenci student, případně studentský tým,  prezentuje výsledky své vědecko-výzkumné či tvůrčí umělecké 

činnosti formou konferenčního příspěvku. Práce může mít povahu teoretickou, teoreticko-aplikační, empiricko-

výzkumnou či uměleckou. 

2. Během přípravy příspěvku studenti mohou konzultovat s vyučujícími fakulty nebo s jinými odborníky  

a tuto skutečnost v příspěvku uvedou.  

3. Konference má formu soutěže a je přístupná veřejnosti.  

4. Konference probíhá jednou za akademický rok v termínu vyhlášeném děkanem, zpravidla v měsíci dubnu nebo 

květnu.  

5. Oznámení o konání konference spolu se všemi potřebnými náležitostmi je zveřejněno na úřední desce PdF UP 

do 31. října daného akademického roku. 

6. Konference je rozdělena do tří sekcí: 

a. obory učitelské, 

b. obory neučitelské a 

c. umělecká činnost a tvorba. 

7. Prezentovat svou vědeckou, odbornou nebo uměleckou činnost na soutěžní studentské konferenci mohou  

i studenti, kteří se ucházejí o Cenu děkana. 

 

 

Článek 3 

Organizace konference 

 

1. Děkan na návrh proděkana pro vědu a výzkum jmenuje odbornou porotu. Odborná porota má nejméně pět 

členů, včetně proděkana pro vědu a výzkum, který zastává funkci předsedy poroty.  

2. Odborná porota projednává celkovou koncepci konference pro příslušný akademický rok a hodnotí soutěžní 

příspěvky.  

3. Organizační a administrativní činnosti spojené s registrací, posuzováním návrhů, přípravou, propagací  

a organizací konference realizuje Oddělení vědy a výzkumu PdF UP v součinnosti s Oddělením komunikace PdF 

UP.   
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4. Termíny podání přihlášek do soutěže a organizační pokyny pro přihlášení na konferenci s formálními  

i obsahovými náležitostmi příspěvků se zveřejňují na webových stránkách fakulty nejpozději v den vyhlášení 

soutěže. 

5. Přihlášky na konferenci se odevzdávají elektronicky společně s anotací příspěvku v předepsané formě. 

6. O možnosti prezentovat příspěvek na konferenci rozhodne odborná porota nejpozději do 30 dnů od termínu 

uzávěrky pro podávání přihlášek. Porota může požadovat či doporučit úpravy předložených anotací. Autoři 

příspěvků, které nejsou přijaty ani po úpravách, obdrží od odborné poroty vyjádření obsahující zdůvodnění 

nepřijetí příspěvku.  

7. Přesný časový harmonogram konference je zveřejněn nejpozději 14 dní před samotným konáním konference. 

8. V případě, že v sekci nebudou přihlášeny alespoň čtyři příspěvky, soutěž v sekci se nekoná a odborná porota 

rozhodne o zařazení příspěvků do jiné sekce. 

9. Prezentace příspěvků jsou veřejné. Prezentace trvá maximálně stanovený časový limit, k příspěvku se může 

vztahovat diskuse.  

10. Konferenci nebo sekci řídí moderátor pověřený odbornou porotou.  

11. Členové odborné poroty hodnotí příspěvky v oblastech uvedených v Příloze č. 1 této normy. Hodnocení je 

anonymní a pořadí příspěvků je stanoveno na základě součtu bodového hodnocení.  

12. Předseda odborné poroty sdělí děkanovi pořadí prvních tří nejlepších soutěžících za jednotlivé soutěžní sekce, 

kterým děkan udělí diplom a věcnou či finanční odměnu. Všichni soutěžící rovněž obdrží osvědčení o účasti na 

konferenci.  

13. Děkan fakulty může na dobu jednání konference udělit děkanské volno. 

 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato vnitřní norma nahrazuje Směrnici č. 5S/2014 ze dne 8. října 2014. 

2. Tato vnitřní norma nabývá platnosti dnem zveřejnění a účinnosti sedmým dnem po nabytí platnosti. 

 

 

 

 

V Olomouci dne 6. října 2022 

 

    doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D., v. r. 

             děkan Pedagogické fakulty 

       Univerzity Palackého v Olomouci 
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           Příloha č. 1 

 

Kritéria hodnocení soutěžních příspěvků konference 

 

Členové odborné poroty hodnotí soutěžní příspěvky v níže uvedených oblastech: 

 

  Maximální 

počet 

bodů 

1. Téma, metodické zpracování, originalita zpracování 10 

2. Dosažené výsledky, splnění cílů a přínos práce; využitelnost v praxi 10 

3. Prezentace příspěvků a následná odborná diskuse 10 

4. Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad 10 

5. Práce s informačními zdroji 5 

 


