Směrnice Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2021

Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ)
Vyhlášení XXIV. ročníku soutěže pro akademický rok
2021/2022
(ve znění účinném od 4. 11. 2021)
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
vysokých školách“) vydávám tuto směrnici:
Článek 1
Soutěže se mohou zúčastnit studenti bakalářských, magisterských studijních programů a
doktorských studijních programů Právnické fakulty MU (dále jen „fakulta“), a to buď jako
jednotlivci nebo v týmech, kteří jsou autory původní odborné práce v oboru právo (dále jen
„autoři“ a „soutěžní práce“). Soutěžní práce může tematicky zasahovat také do oborů právu
blízkých (např. ekonomie, sociologie) za předpokladu, že jejím těžištěm zůstává právo.
Článek 2
(1) Soutěžní práce musí
samostatně.

být

původním

textem

vypracovaným

autorem

(autory)

(2) Jako soutěžní práce nesmí být uplatněna kvalifikační práce (bakalářská, diplomová,
rigorózní, doktorská práce, event. práce uplatněná v jiné soutěži), a to ani její část.
Výjimkou je práce seminární, která může být základem pro soutěžní práci bez omezení.
(3) Překážkou předložení soutěžní práce není její předchozí úplná nebo částečná publikace
nebo její uplatnění jako ústního či písemného příspěvku na odborné konferenci či
semináři.
(4) Soutěžní práce může být následně použita jako základ pro bakalářskou, diplomovou,
rigorózní nebo disertační práci.
(5) Autor soutěžní práce buď jako jediný autor nebo jako člen soutěžního týmu může
předložit i více soutěžních prací za podmínky podstatné odlišnosti témat obou nebo více
takových prací.
Článek 3
(1) Téma soutěžní práce určuje autor (autoři) v souladu s čl. 1 této směrnice.
(2) Katedry a ústavy (dále jen „katedry“) fakulty nabídnou zájemcům témata, ke kterým
následně poskytují autorům konzultace. Témata mohou členové kateder po vzájemné
domluvě vypsat také pro konkrétního zájemce. Individuální téma může být vypsáno
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i po zveřejnění nabídnutých témat, v takovém případě člen katedry nebo autor
(autoři) sdělí volbu tématu koordinátorovi SVOČ na e-mail svoc@law.muni.cz.
(3) Témata soutěžních prací mohou nabídnout i jiné subjekty nebo instituce mimo
fakultu. Nejsou však povinny zajistit k nim konzultace. Autor (autoři) si možnost
konzultace u těchto subjektů nebo institucí mohou ověřit, případně domluvit
prostřednictvím koordinátora SVOČ. Subjekty nebo instituce mimo fakultu mohou
ocenit práci zvláštními cenami.
Článek 4
(1) Autoři se k účasti v SVOČ hlásí registrací předmětu BVV10K (studenti bakalářských
studijních programů), MVV42K (studenti magisterských studijních programů) či
DSVOCK (studenti doktorských studijních programů) v IS MU. Lhůta pro registraci
se řídí harmonogramem pro období jaro 2022.
(2) V příslušném předmětu prostřednictvím aplikace „Rozpisy studentů“ autor přihlásí
téma do balíku témat s názvem „Přihlášení tématu SVOČ“. V případě tématu soutěžní
práce soutěžního týmu se všichni členové soutěžního týmu přihlásí k jednomu
tématu.
(3) Autoři, kteří si zaregistrují tento předmět a neodevzdají soutěžní práci, budou
po termínu odevzdání prací i bez vlastní žádosti z předmětu odhlášeni.
(4) Podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu a získání kreditů je kromě řádného
odevzdání soutěžní práce také účast v ústním kole SVOČ.
Článek 5
(1) Soutěžní práce musí být vložena do odevzdávárny příslušného předmětu (BVV10K,
MVV42K či DSVOCK), a to nejpozději 6. března 2022. Po uvedeném datu nebude
žádná práce do soutěže přijata. V případě soutěžního týmu je práce odevzdána
a vkládána do IS MU pouze jednou.
(2) Při zpracování soutěžní práce student vychází po formální stránce ze směrnice děkana
7/2012 a 3/2020. Odevzdání tištěné verze práce včetně podepsaného čestného
prohlášení se nevyžaduje.
(3) Stanovený rozsah práce je od 36 000 znaků do 54 000 znaků včetně mezer.
Do celkového rozsahu práce se započítávají poznámky pod čarou. Do počtu znaků
se nezapočítává titulní strana, obsah a seznam literatury. Pokud práce nesplňuje
formální požadavky, může být po dohodě koordinátora SVOČ s proděkanem pro vědu
a výzkum (dále jen „proděkan“) ze soutěže vyřazena.
Článek 6
Soutěž se uskuteční v sekcích, které budou vytvořeny podle počtu a obsahové skladby
odevzdaných prací. O vytvoření sekcí rozhodne do 14. března 2022 koordinátor SVOČ po
dohodě s proděkanem, a to s ohledem na studijní program soutěžících, obsahovou skladbu
odevzdaných prací (jednotlivé právní obory) nebo studijní zařazení soutěžících (studijní
ročník), případně s ohledem na jiná vhodná kritéria, a to tak, aby jednotlivé sekce
zahrnovaly nejvýše 12 prací. O zařazení jednotlivých prací do sekcí rozhoduje koordinátor
SVOČ po dohodě s proděkanem.
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Článek 7
(1) Každá soutěžní práce projde po řádném odevzdání oponenturou. Oponentský posudek
vypracovává člen katedry jmenovaný vedoucím katedry, která svým odborným
zaměřením odpovídá tématu práce. U témat vypsaných subjekty nebo institucemi
mimo fakultu oponenta jmenuje koordinátor SVOČ po dohodě s proděkanem.
(2) Pro každou soutěžní práci je jmenován zpravidla jeden oponent. Oponent vloží posudek
k práci SVOČ v odevzdávárně příslušeného předmětu nebo jej zašle v elektronické
podobě koordinátorovi SVOČ na e-mail svoc@law.muni.cz nejpozději do 17. dubna
2022. Zaslané posudky koordinátor SVOČ následně zpřístupní autorům prací.
(3) Posudek obsahuje zejména tyto náležitosti:
- hodnocení tématu z hlediska jeho aktuálnosti a praktické použitelnosti;
- hodnocení pojetí soutěžní práce (systematika, logická stavba, použitá metoda,
prameny);
- hodnocení obsahové (věcné připomínky k textu, konfrontace s jinými možnými názory,
celkové zvládnutí tématu, zhodnocení závěrů práce, náměty na diskuzi při ústním
kole);
- hodnocení formální stránky soutěžní práce (jazyková úroveň, přehlednost, technické
zvládnutí textu);
- stručné shrnující celkové hodnocení soutěžní práce.
(4) Oponent musí využít při psaní posudku šablonu, která je přílohou 1 této směrnice.
Článek 8
(1) Ústní kolo se koná za účasti všech autorů (resp. soutěžních týmů) a hodnoticí komise
jmenované na návrh koordinátora SVOČ proděkanem z řad učitelů fakulty, které
navrhují vedoucí kateder. Hodnoticí komise pro jednotlivé sekce jsou nejméně
tříčlenné. Komise může zasedat a rozhodovat pouze za přítomnosti nadpoloviční
většiny členů. Komise si zvolí ze svého středu předsedu. K účasti a hodnocení
s poradním hlasem budou také jako čestní členové přizváni zástupci subjektů nebo
institucí, které vypsaly soutěžní témata, která byla zpracována a zařazena do soutěže.
Komise rozhoduje většinou hlasů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
(2) Termín a podobu ústního kola vyhlašuje koordinátor SVOČ po dohodě s proděkanem.
Ústní kolo se může uskutečnit prezenčně nebo distančně (prostředí MS Teams).
(3) Autor (resp. soutěžní tým) prezentuje svoji soutěžní práci a reaguje na připomínky
v posudku. Poté následuje diskuse, při níž jsou kladeny dotazy a uplatňovány
připomínky kohokoli z přítomných (zejména členů komise a jiných soutěžících autorů,
případně dalších přítomných učitelů a studentů).
(4) V ústním kole se především hodnotí:
-
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Celkový přehled a zvládnutí problematiky;
Způsob, jakým se autor (resp. soutěžní tým) vypořádal s připomínkami uvedenými jak
v posudku, tak v rámci ústního kola;
Způsob, jakým reagoval na vznesené dotazy;
Formální stránka ústního projevu (jasnost a jazyková kvalita vyjadřování).

Článek 9
(1) Bezprostředně po ukončení ústního kola zhodnotí komise výsledky soutěže. Komise
vybere nejlepší práce; určí přitom jejich pořadí. Bere v úvahu jak hodnocení soutěžní
práce provedené oponentem, tak prezentaci v ústním kole. Počet takto určených
nejlepších prací činí zpravidla nejvýše čtyři v každé sekci při ustavení dvou sekcí,
a nejvýše tři v každé sekci při ustavení tří nebo více sekcí. Komise může výjimečně
vybrat na jedno místo dvě soutěžní práce (dělené místo); pokud tak učiní, musí své
rozhodnutí řádně odůvodnit.
(2) Autoři (resp. soutěžní týmy) prací vybraných podle předchozího odstavce budou
v jednotlivých sekcích (v každé zvlášť) odměněni cenou děkana Právnické fakulty MU
formou jednorázového stipendia ve výši 9.000 Kč za první místo v dané sekci, 7.000 Kč
za místo druhé a 5.000 Kč za místo třetí, případně čtvrté podle čl. 9 odst. 1 předposlední
věty. V případě děleného místa se dělí výše jednorázového stipendia rovným dílem. Při
udělení ceny soutěžnímu týmu se cena dělí mezi spoluautory rovným dílem. Podmínkou
pro udělení stipendia je, aby byl autor v době jeho přiznání zapsán jako student
studijního programu na fakultě.
(3) Kromě ceny děkana mohou být soutěžní práce odměněny zvláštními cenami, budou--li
takové ceny vypsány subjekty či institucemi mimo fakultu. O udělení zvláštní ceny
nerozhoduje komise podle čl. 9 odst. 1, ale subjekt nebo instituce, která zvláštní cenu
vypsala. Kumulace zvláštní ceny s cenou děkana je přípustná. Zvláštní cenu lze udělit i
autorovi soutěžní práce, která nebyla vybrána komisí podle čl. 9 odst. 1.
Článek 10
(1) Výběr prací postupujících do Československé studentské vědecké soutěže (dále jen
„mezifakultní kolo“) provede koordinátor SVOČ po dohodě s proděkanem při zohlednění
výsledků soutěže dle 9 odst. 1, a to podle obsahového zaměření stanovených sekcí
mezifakultního kola.
(2) Mezifakultního kola se mohou účastnit pouze autoři, kteří jsou zapsáni jako studenti
studijního programu na fakultě v době jeho konání. Podmínkou pro udělení stipendia
v případě úspěchu v mezifakultním kole je, aby byl autor v době jeho přiznání zapsán
jako student studijního programu na fakultě.
Článek 11
Proděkan může podle potřeby stanovit po projednání v kolegiu děkana fakulty další pravidla
technické povahy, jejichž potřeba případně vznikne v průběhu soutěže a která budou
nezbytná pro její řádný a hladký průběh (viz zejména čl. 6 o organizaci sekcí).
Článek 12
(1) Za praktickou realizaci této směrnice odpovídá koordinátor SVOČ a oddělení pro vědu,
výzkum a projektovou podporu. Za aktualizaci a kontrolu této směrnice je odpovědný
proděkan pro vědu a výzkum.
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(2) Směrnice nabývá účinnosti dne 4. 11. 2021.

Přílohy:

č. 1 – Posudek oponenta práce SVOČ 2021/2022

V Brně dne 3. 11. 2021

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., v. r.,
děkan
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Příloha č. 1 Směrnice Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2021
Posudek oponenta práce SVOČ 2021/2022
AUTOR PRÁCE:
NÁZEV PRÁCE:
POSUDEK VYPRACOVAL:
MÍSTO A DATUM VYPRACOVÁNÍ POSUDKU:
(pozn. níže uvedená struktura posudku vychází čl. 7 odst. 3 Směrnice Právnické fakulty
Masarykovy univerzity č. 3/2021)

1. Hodnocení tématu z hlediska jeho aktuálnosti, praktické použitelnosti
Zde prosím vložte text.
2. Hodnocení pojetí soutěžní práce (systematika, logická stavba, použité metody,
prameny)
Zde prosím vložte text.
3. Hodnocení obsahové (věcné připomínky k textu, konfrontace s jinými možnými
názory, celkové zvládnutí tématu, zhodnocení závěrů práce, náměty na diskuzi při
ústním kole)
Zde prosím vložte text.
4. Hodnocení formální stránky soutěžní práce (jazyková úroveň, přehlednost,
grafická úprava a technické zvládnutí textu, citace)
Zde prosím vložte text.
5. Stručné shrnující hodnocení soutěžní práce
Zde prosím vložte text.
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