Vnitřní norma Studentské vědecké a odborné činnosti
Fakulty stavební, VŠB – Technické univerzity Ostrava
1.

Vnitřní norma Studentské vědecké a odborné činnosti (dále jen„SVOČ“) Fakulty stavební,
VŠB – Technické univerzity Ostrava (dále jen „FAST“) vychází ze Statutu FAST. Vnitřní normu
vyhlašuje děkanka FAST a nepodléhá schválení Akademickým senátem FAST VŠB-TUO.

2.

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

3.

SVOČ bude vyhlašována každoročně v letním semestru akademického roku děkankou FAST (dále
jen „vyhlašovatel“). SVOČ se sestává z fakultního a mezinárodního kola. Ve fakultním kole určí
vyhlašovatel počet, vedoucí a názvy odborných sekcí a jmenuje hodnotící komise a komisi SVOČ.
Termín konání soutěže SVOČ bude upraven dle termínu mezinárodního kola SVOČ.

4.

SVOČ se mohou zúčastnit studenti a studentské týmy z řad studentů bakalářského
a magisterského studia Fakulty stavební VŠB-TUO. Za studenta se považuje ten, kdo ještě
neukončil studium státní závěrečnou zkouškou. Kolektivních prací se mohou zúčastnit také
studenti jiných fakult VŠB-TUO.

5.

Soutěž probíhá v těchto jedenácti sekcích:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Inženýrské konstrukce a mosty
Městské inženýrství a urbanismus
Materiálové inženýrství
Geotechnika
Pozemní stavitelství
Architektura
Dopravní stavby
Stavební mechanika
Technická zařízení budov a energie budov
Ekonomika řízení stavebnictví a technologie staveb

6.

Jednotlivci i kolektivy z řad studentů se přihlašují písemně u odborných konzultantů příslušné
odborné sekce nejpozději 1 měsíc před konáním soutěže. Pokud se jednotlivci nebo kolektivy
přihlašují do více odborných sekcí, musí se výsledné práce lišit nejméně v 60 % svého obsahu.

7.

Odbornými konzultanty soutěžních prací jsou členové akademické obce FAST z řad pedagogických
pracovníků nebo postgraduálních studentů. Jejich úkolem je odborný dohled nad pracemi
studentů. Odborní konzultanti zajistí, že soutěžní práce studentů posledních ročníků nebudou
prezentovat výhradně výsledky získané v rámci řízení témat závěrečných prací těchto studentů.
Při hodnocení prací je vhodná jejich přítomnost a slovní nebo písemný komentář k dané práci.

8.

Práce se odevzdávají ve formátu PDF jednotlivým vedoucím odborných sekcí nejpozději 3 dny
před konáním soutěže. Odborný příspěvek musí být vypracován v předepsaném formátu,
v doporučeném rozsahu 10 až 20 stran textu včetně příloh. V případě nesplnění tohoto požadavku
může být práce ze soutěže vyloučena.

9.

V každé odborné sekci se budou hodnotit min. 4 soutěžní práce. Na základě rozhodnutí
vyhlašovatele je při nízkém počtu soutěžních prací možné jednotlivé sekce sloučit. Hodnotící
komise je tvořena min. třemi komisaři – zástupci akademické obce FAST a odborné praxe.

10. SVOČ je oficiálně ukončena vyhlášením výsledků v den konání soutěže. Pořadí jednotlivých prací
v soutěžních sekcích určí hodnotící komise. Vybraným pracím se uděluje 1., 2. a 3. cena a případně
čestná uznání. Ceny jsou finančně dotovány vyhlašovatelem soutěže. O výši finanční dotace
rozhoduje hodnotící komise individuálně. Vítězné práce mohou postoupit do mezinárodního kola
SVOČ na základě doporučení hodnotící komise.
11. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ceny neudělit nebo v některém pořadí udělit cen více, a to na
základě doporučení hodnotících komisí jednotlivých soutěžních sekcí.
12. Odevzdané soutěžní práce a jejich prezentace jsou veřejné. Jedna prezentace může trvat max.
12 minut, dalších 5 minut je vyhrazeno na odbornou diskusi. Konečné rozhodnutí odborných porot
o výsledku soutěže v dané soutěžní sekci je neveřejné.
13. Před začátkem soutěže obdrží každý člen poroty seznam soutěžících a jejich prací. Každý porotce
má možnost se s pracemi v příslušné sekci seznámit v předstihu. Každý porotce hodnotí práce
podle daných kritérií.
14. Kritéria pro hodnocení prací jsou:
•
•
•
•

Originalita práce a její vědecký nebo odborný přínos.
Kvalita přednesu a prezentace, dodržení časového limitu.
Vystupování v diskusi a reakce na připomínky.
Formální zpracování práce a dodržení zásad psaní odborného textu.

15. Každý člen poroty stanoví pořadí prací na 1., 2. až posledním místě. Vítězí práce s nejmenším
součtem pořadí určených jednotlivými porotci. V případě rovnosti bodů rozhoduje o výsledku
pořadí stanovené předsedou poroty.
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