
 

STATUT ČESKO-SLOVENSKÉHO KOLA SOUTĚŽE VE STUDENTSKÉ VĚDECKÉ 
A ODBORNÉ ČINNOSTI (SVOČ) 

 

Cílem soutěže je podporovat studenty v jejich zapojení do veřejného diskurzu, podněcovat zájem 
studentů o vědeckou a odbornou činnost a poskytovat jim příležitosti a motivaci ke zdokonalování 

jejich odborných znalostí a dovedností. 

 

článek 1 
Účast v soutěži 

Soutěže se mohou zúčastnit studenti, kteří jsou zapsáni v bakalářském, magisterském nebo 
doktorském studijním programu na některé z právnických fakult v České nebo Slovenské republice, 
včetně absolventů, kteří absolvovali v kalendářním roce, v němž se soutěž a česko-slovenské kolo 
soutěže koná (dále jen „soutěžící“). Účastnit se soutěžící mohou samostatně nebo v soutěžním týmu. 
Účastí v soutěži se rozumí přihlášení soutěžní práce, její odevzdání a ústní obhajoba za stanovených 
podmínek a ve vyhlášených termínech.  

 

článek 2 
Přihlášení do soutěže 

1) Do soutěže se mohou soutěžící přihlásit prostřednictvím své domovské fakulty, která stanoví 
podrobnější podmínky, termíny a způsob pro přihlášení do soutěže. 

2) Přihláška musí obsahovat: 

a) jméno a příjmení soutěžícího,  

b) studijní program a ročník studia,  

c) název soutěžní práce a obor, v němž je zpracována, 

d) soutěžní práci.  

3) Přihlášením do soutěže soutěžící vyjadřuje svůj souhlas řídit se těmito pravidly soutěže. 

4) Fakulty, které se účastní česko-slovenského kola soutěže (dále také „účastnící se fakulty“), 
předají řádně podané přihlášky soutěžících spolu s jedním oponentním posudkem z fakultního 
kola zpracovaným na jednotném hodnotícím formuláři, který je přílohou tohoto statutu, 
nejpozději do 17. srpna 2018 příslušnému pracovníkovi Centra pro podporu vědy a výzkumu 
Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která česko-slovenské kolo soutěže v roce 
2018 pořádá (dále také „pořádající fakulta“). Účastnící se fakulty mohou podat jednu 
hromadnou elektronickou přihlášku za všechny jí vyslané soutěžící. Soutěžní práce (svázané v 
kroužkové či obdobné vazbě) a oponentské posudky zpracované na jednotném hodnotícím 
formuláři musí být pořádající fakultě zaslány jak v elektronické podobě e-mailem (ve formátu 
.doc, .rtf nebo .pdf), tak v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních. Za shodu tištěné a 
elektronické verze soutěžní práce a oponentského posudku odpovídá účastnící se fakulta, která 
soutěžní práce a oponentský posudek pořádající fakultě zaslala. 

5) Každá z účastnících se fakult může přihlásit do soutěže maximálně tři soutěžní práce do každé 
z vyhlášených kategorií.  

 



článek 3 
Soutěžní práce 

1) Soutěžní práce musí být zpracována v oboru právo nebo ve společenských oborech 

vyučovaných na právnických fakultách. Téma práce si stanovuje soutěžící. 

2) Soutěžní práce musí být zpracována v jazyce českém, slovenském nebo anglickém. 

3) Do soutěže lze přihlásit pouze vlastní a původní práci, tedy práci vypracovanou samostatně 
soutěžícím(i). Překážkou původnosti nejsou konzultace s akademickými pracovníky 
právnických fakult nebo jinými odborníky v průběhu zpracování práce.  

4) Do soutěže mohou být přihlášeny pouze ty soutěžní práce, které se ve fakultním kole soutěže 
umístily na prvním až třetím místě ve své kategorii, nebo ty, které ve fakultním kole získaly 
čestné uznání.   

5) Soutěžící může do soutěže přihlásit i více prací za podmínky podstatné tematické a obsahové 
odlišnosti těchto prací. 

6) Práce se odevzdává ve dvou výtiscích (čl. 2 odst. 4). Náležitostmi soutěžní práce jsou: titulní 
strana; prohlášení o původnosti práce; obsah, případně seznam použitých zkratek; úvod; 
vlastní text práce; závěr a seznam použitých zdrojů.  

7) Minimální rozsah práce (tj. vlastního textu od úvodu po závěr) je 36 000 znaků, maximální 
rozsah práce je 54 000 znaků včetně mezer. Do celkového rozsahu práce se započítávají i 
poznámky pod čarou. Do počtu znaků se nezapočítává titulní strana, obsah a seznam 
použitých zdrojů. 

8) Ve výjimečných odůvodněných případech o přijetí soutěžních prací, které zcela neodpovídají 
pravidlům stanoveným v tomto článku, rozhoduje kolegium složené ze zástupců účastnících 
se fakult, za každou účastnící se fakultu jeden zástupce. 

 

článek 4 
Oponentura 

1) Pro hodnocení soutěžní práce bude použit jeden oponentní posudek ze soutěžního kola na 
domovské fakultě zpracovaný na jednotném hodnotícím formuláři. Jednotný hodnotící 
formulář je nedílnou přílohou tohoto statutu. 

2) Oponentní posudek musí být zpracován oponentem z řad akademických pracovníků českých 
nebo slovenských právnických fakult či jiných odborníků v oboru. 

3) Domovská fakulta soutěžícího poskytne soutěžícímu oponentní posudek, a to nejpozději 
sedm dní před dnem konání ústní obhajoby v rámci česko-slovenského kola SVOČ. 

 

  



článek 5 
Ústní obhajoba 

1) Pořádající fakulta stanoví termín ústního kola soutěže, které probíhá formou ústních obhajob 
soutěžních prací. Termín musí být stanoven v dostatečném předstihu.  

2) Pořádající fakulta po dohodě s příslušnými proděkany nebo jinými pověřenými zaměstnanci 
účastnících se fakult jmenuje z řad akademických pracovníků těchto fakult a z dalších 
odborníků předsedu a nejméně dva členy jednotlivých hodnotících komisí pro ústní obhajoby 
prací ve stanovených kategoriích.  

3) Ústní obhajoba před každou komisí je společná pro všechny soutěžní práce v dané kategorii.  

4) Ústní obhajoba je veřejná.  

5) Soutěžící při obhajobě stručně charakterizuje svou práci. Poté je přečteno celkové zhodnocení 
práce z oponentního posudku, případně hlavní připomínky oponenta k práci. Soutěžící má 
možnost na hodnocení i připomínky oponenta reagovat. Ústní obhajoba probíhá v jazyce 
českém, slovenském nebo anglickém. 

6) V následné diskusi mohou členové komise a následně kdokoliv z přítomných klást dotazy a 
vznášet připomínky. 

7) Po ukončení obhajoby komise v neveřejném zasedání zhodnotí zejména: 

a) soutěžní práci (souhrnně s přihlédnutím ke kritériím dle článku 3 a kritériím 
hodnoceným v jednotném hodnotícím posudku), 

b) úroveň vystoupení soutěžícího a formální stránku projevu, 

c) způsob, jakým se soutěžící vypořádal s připomínkami a jak reagoval na vznesené 
dotazy, 

d) celkové zvládnutí problematiky a její prezentace. 

8) Komise může zasedat a rozhodovat za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Komise 
rozhoduje většinou hlasů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. 

 

článek 6 
Soutěžní kategorie, vyhodnocení soutěže, ceny 

1)  S ohledem na množství soutěžních prací mohou být práce rozděleny zpravidla do 
následujících kategorií:  

a. Teorie práva, ústavní právo, lidská práva; 

b. Společenské vědy (politologie, sociologie, ekonomie); 

c. Evropské právo, mezinárodní právo veřejné; 

d. Soukromé právo (občanské hmotné, obchodní);  

e. Autorské právo, pracovní právo, rodinné právo; 

f. Civilní proces, mezinárodní právo soukromé; 

g. Trestní právo; 

h. Správní právo, finanční právo, právo sociálního zabezpečení, právo životního 
prostředí; 

i. Římské právo, právní dějiny; 

j. Soutěžní práce přihlášené studenty doktorských studijních programů. 



2) Při počtu přihlášených soutěžních prací menším než 6 může pořádající fakulta rozhodnout o 
sloučení některých kategorií. Práce zastoupené v jedné kategorii musí vždy reprezentovat 
alespoň dvě účastnící se fakulty. 

3) Při hodnocení soutěžních prací v dané kategorii posuzuje hodnotící komise především kritéria 
dle čl. 5 odst. 7 tohoto statutu. Tři nejlepší soutěžní práce v každé kategorii navrhne příslušná 
hodnotící komise k ocenění. V odůvodněných případech může příslušná hodnotící komise v 
dané kategorii nenavrhnout k ocenění žádnou soutěžní práci, případně může navrhnout k 
ocenění menší počet soutěžních prací než tři. Hodnotící komise může navrhnout udělení cen 
ex aequo při dodržení celkového počtu tří oceněných soutěžních prací. Ve výjimečných 
odůvodněných případech může komise navrhnout k ocenění více soutěžních prací než tři. 

4)  Po ukončení ústního kola se koná závěrečné vyhodnocení výsledků soutěže. Závěrečné 
vyhodnocení provádí komise, jejímž předsedou je děkan, případně pověřený proděkan nebo 
jiný pověřený akademický pracovník pořádající fakulty. Členy komise, která provádí závěrečné 
vyhodnocení, jsou všichni předsedové hodnotících komisí pro ústní obhajoby prací. 

5)  Na základě rozhodnutí komise pro závěrečné vyhodnocení výsledků soutěže dle odst. 4 bude 
děkanům účastnících se fakult navrženo přiznání stipendií soutěžícím, kteří byli hodnotící 
komisí v dané kategorii navržení k ocenění. Minimální výše navrženého stipendia bude 12 000 
Kč (450 EUR) za první místo, 8 000 Kč (300 EUR) za druhé místo a 5 500 Kč (200 EUR) za 
třetí místo. O přiznání stipendia rozhodne ve vztahu k soutěžícím přihlášeným 
prostřednictvím účastnící se fakulty děkan této fakulty. Na přiznání stipendia není právní 
nárok. Způsob vyplacení odměny absolventům stanoví jednotlivé domovské fakulty. Při 
udělení ceny soutěžnímu týmu se cena dělí mezi členy soutěžního týmu rovným dílem. Při 
udělení cen ex aequo se výše odměny za výsledná místa sečte a vydělí počtem takto 
umístěných soutěžících. Při udělení cen dle čl. 6 odst. 3 věty poslední tohoto statutu se 
celková výše odměn rozdělí mezi oceněné soutěžící s ohledem na jejich umístění.  

 

 

článek 7 
Společná ustanovení 

1) Děkanka pořádající fakulty může stanovit další organizační pravidla soutěže, je-li to nezbytné 
pro řádný průběh soutěže.  

2) Pořádající fakulta může v odůvodněných případech prominout zmeškání lhůt podle těchto 
pravidel. 

3) Proti žádnému z rozhodnutí podle těchto pravidel není přípustný žádný opravný prostředek. 

4) Na ocenění není právní nárok. 

5)  Tento statut nabývá účinnosti dnem 15. prosince 2018. 

 

V Olomouci dne 15. 12. 2017 

 

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.



Příloha: Jednotný hodnotící formulář oponentního posudku 

SVOČ – Oponentní posudek 

 

Identifikační údaje: 

Soutěžící (autor, autoři soutěžní 
práce): 

 

Název soutěžní práce:   

Jméno a příjmení oponenta:  

I. Hodnocení práce (max. 50 bodů): 

Kritérium Počet bodů 

1) Aktuálnost, praktická použitelnost a teoretický význam práce Využitelnost práce 
v teorii a praxi a její aktuálnost (0 - 8 bodů) 
Zdůvodnění: 
 
 
 
 

 

2) Systematika, logická stavba, metodologie, práce s prameny (0 – 12 bodů) 
Zdůvodnění: 
 
 
 
 

 

3) Formální stránka práce (jazyková úroveň, členění a grafická úprava textu) 
(0 - 10 bodů)  
Zdůvodnění: 
 
 
 
 

 

4) Obsahová stránka práce (věcné připomínky k textu, konfrontace s jinými 
možnými názory, celkové zvládnutí tématu, zhodnocení závěrů práce) (0 - 20 bodů) 
Zdůvodnění: 
 
 
 
 

 

 

  



II. Závěrečný komentář a případné otázky k obhajobě: 

 

 

Datum:  Podpis 
oponenta: 

 

 


