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Směrnice děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity
č. 6/2011
STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

Děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje XIV. ročník soutěže v rámci
Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) pro akademický rok 2011/2012.
Soutěž se řídí následujícími pravidly:
Článek 1
Soutěže se mohou zúčastnit studenti bakalářských a magisterských studijních programů
právnických fakult, a to jednotlivci (týmy), kteří jsou autory původní odborné práce v oboru právo.
Práce se může dotýkat i oborů právu blízkých (např. ekonomie, sociologie) za předpokladu, že jejím
těžištěm zůstává právo.
Článek 2
1. Práce musí být původní, tedy vypracovaná samostatně svým autorem (autory).
2. Předkládaná práce nesmí být uplatněna vcelku jako práce jiná (bakalářská, diplomová, event.
práce uplatněná v jiné soutěži) nebo jako její část. Výjimkou je práce seminární, která může být
základem pro soutěžní práci bez omezení.
3. Překážkou předložení práce není její předchozí úplná nebo částečná publikace.
4. Předkládaná práce může být následně použita jako základ pro bakalářskou, diplomovou nebo
disertační práci.
5. Neplatí omezení na jedinou práci téhož autora nebo člena týmu za podmínky podstatné odlišnosti
témat obou nebo více prací předložených týmž soutěžícím (platí i pro jednotlivé členy soutěžních
týmů).
Článek 3
Téma práce může být libovolné za předpokladu splnění požadavku uvedeného v článku 1.
Jednotlivé katedry a ústavy (dále jen „katedry“) Právnické fakulty MU (dále jen „fakulty“) nebo
jiné osoby mimo fakultu mohou zájemcům nabídnout témata, jejichž zpracování považují za
vhodné a k nimž zajistí konzultantskou činnost.
Článek 4
Práci mohou autoři zpracovat samostatně nebo za konzultační pomoci vyučujících fakulty či
odborníků mimo fakultu, přičemž musí být dodržena podmínka původnosti práce.
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Článek 5
Do soutěže se autoři (týmy) mohou přihlásit do 16. prosince 2011. Zmeškání této lhůty může být
proděkanem pro vědu a výzkum (dále jen „pověřený proděkan“) v odůvodněných případech
prominuto a přihláška tak bude přijata i po tomto datu. Formuláře přihlášek jsou ke stažení na
www.law.muni.cz (část „Věda a výzkum/Studentské soutěže/Studentská vědecká odborná
činnost“). Vytištěné, řádně vyplněné a podepsané přihlášky se podávají osobně nebo poštou na
oddělení pro vědu, zahraniční a vnější vztahy, Mgr. Evě Kolečkové, místnost č. 019, Veveří 70, 611
80 Brno. Vyplněné přihlášky poslané e-mailem se nepřijímají.
Práce musí být odevzdána ve dvou výtiscích nejpozději 16. března 2012. Po uvedeném datu nebude
žádná práce do soutěže přijata. Do stejného data musí být práce také uložena v dokumentovém
serveru Informačního systému, ve složce „SVOČ“ (umístění: Dokumentový server --) Právnická
fakulta --) Věda a výzkum). Všechny přihlášené práce budou podrobeny kontrole v aplikaci „jako
vejce vejci“. Práce, které neprojdou kontrolou, budou ze soutěže vyřazeny.
Práce se předkládá ve formě vyžadované pro práce diplomové (včetně podepsaného čestného
prohlášení; cizojazyčné resumé se nevyžaduje), přičemž není nutná vazba v tvrdých deskách. Její
minimální ani maximální rozsah není pevně stanoven, avšak doporučuje se rozsah cca 15 - 25
normostran.
Článek 6
Studenti fakulty, kteří se zúčastní SVOČ, mají možnost registrace předmětu „Studentská vědecká
odborná činnost“ v období jaro 2012 (kódy předmětů budou upřesněny). Podmínkou pro získání
kreditů za tento předmět je účast v ústním kole SVOČ.
Článek 7
Soutěž se uskuteční v sekcích, které budou vytvořeny podle počtu a skladby odevzdaných prací. O
vytvoření sekcí rozhodne do 30. března 2012 pověřený proděkan, a to s ohledem na obsahovou
skladbu odevzdaných prací (jednotlivé právní předměty) 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 pověřený proděkan zpravidla po
poradě s konzultantem práce, byl-li ustanoven.
Článek 8
Oponenti, které jmenují vedoucí příslušných kateder Právnické fakulty MU z řad členů svých
kateder a pověřený proděkan z řad odborníků mimo fakultu, zhodnotí písemné práce. Pro každou
práci je jmenován zpravidla jeden oponent. Oponent předá posudek oddělení pro vědu, zahraniční a
vnější vztahy, a to vytištěný a podepsaný a současně v elektronické podobě (soubor Word/PDF)
nejpozději do 23. dubna 2012. Posudek oponenta je předán soutěžícímu do 4. května 2012.
Posudek obsahuje zejména tyto náležitosti:
- hodnocení tématu z hlediska jeho aktuálnosti a praktické použitelnosti,
- hodnocení pojetí práce (systematika, logická stavba, použitá metoda, prameny),
- hodnocení obsahové (věcné připomínky k textu, konfrontace s jinými možnými názory,
celkové zvládnutí tématu, zhodnocení závěrů práce, do jaké míry mohou být předmětem
diskuse při ústním kole),
- hodnocení formální stránky práce (jazyková úroveň, přehlednost, technické zvládnutí textu),
- stručné shrnující celkové hodnocení práce.
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Článek 9
1. Ústní kolo se koná za účasti všech soutěžících autorů a hodnotící komise jmenované pověřeným
proděkanem z řad učitelů fakulty a mimofakultních odborníků. Každý soutěžící autor (jednotlivec
nebo tým) je nejprve vyzván ke stručné prezentaci své práce a k reakci 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). Jednání ústního kola je veřejné.
2. V ústním kole se především hodnotí
- způsob, jakým se soutěžící vypořádal s připomínkami uvedenými jak v posudku, tak v rámci
ústního kola
- způsob, jakým reagoval na vznesené dotazy,
- celkový přehled a zvládnutí problematiky,
- formální stránka ústního projevu (jasnost a jazyková kvalita vyjadřování).
3. Hodnotící komise pro jednotlivé sekce jsou nejméně tříčlenné. Komise může zasedat a
rozhodovat i v nepřítomnosti jednoho svého člena. Každá komise si zvolí ze svého středu předsedu.
K účasti a hodnocení s poradním hlasem budou přizváni zástupci institucí, které vypsaly zvláštní
cenu, nejsou-li členy komise. Komise rozhoduje většinou hlasů: při rovnosti hlasů je rozhodující
hlas předsedy.
4. Termín ústního kola vyhlašuje pověřený proděkan.
Článek 10
1. Bezprostředně po ukončení ústního kola zhodnotí komise výsledky soutěže. Komise určí
s ohledem na množství soutěžních prací nejlepší práce bez stanovení pořadí. Bere přitom v úvahu
hodnocení jak písemné práce, tak účasti v ústním kole. Počet takto určených nejlepších prací činí
zpravidla nejvýše čtyři v každé sekci při ustavení dvou sekcí, a tři v každé sekci při ustavení tří
nebo více sekcí.
2. Autoři (autorské týmy) prací vybraných podle předchozího odstavce budou v jednotlivých
sekcích (v každé zvlášť) odměněni cenou děkanky Právnické fakulty MU formou jednorázového
stipendia ve výši Kč 3 000,-.
3. Kromě ceny děkanky mohou být soutěžní práce odměněny zvláštními cenami, budou-li takové
ceny vypsány. Podmínky a podrobnosti budou v takovém případě přílohou těchto pravidel. O
udělení zvláštní ceny nerozhoduje komise podle čl. 10 odst. 1, ale osoba nebo instituce, která
zvláštní cenu vypsala. Kumulace zvláštní ceny s cenou děkanky není vyloučena. Rovněž není
vyloučeno, aby zvláštní cena byla udělena práci, která nebyla vybrána komisí podle čl. 10 odst. 1.
4. Při udělení ceny v případě spoluautorství více soutěžících (autorských týmů) se cena dělí mezi ně
rovným dílem.
Článek 11
V případě konání mezifakultního kola postupují do tohoto kola z každé sekce práce, které byly
vybrány podle čl. 10 odst. 1, pokud se obsahově týkají oblastí, v nichž je mezifakultní kolo
vyhlášeno. Má-li fakulta nominovat do mezifakultního kola více prací, stanoví jejich počet podle
podmínek tohoto kola pověřený proděkan. V takovém případě komise označí i z prací nevybraných
podle článku 10 odst. 1 příslušný počet dalších prací, které jsou způsobilé k postupu do
mezifakultního kola. Je-li mezifakultní kolo vyhlášeno s obsahovým omezením (např. jen pro určité
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dílčí oblasti práva nebo právní vědy), mohou být takto označeny jen práce, které tomuto omezení
odpovídají (obsahově spadají do příslušných oblastí).
Článek 12
Pověřený proděkan může podle potřeby stanovit po projednání v kolegiu děkanky Právnické fakulty
MU další pravidla technické povahy, jejichž potřeba případně vznikne v průběhu soutěže, a která
budou nezbytná pro její řádný a hladký průběh (viz zejména článek 7 o organizaci sekcí). Základní
podmínky soutěže však nelze po jejím vyhlášení měnit.

Článek 13
1. Osobou odpovědnou za provádění, aktualizaci a kontrolu je proděkan pro vědu a výzkum.
2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 14. září 2011.

V Brně dne 14. září 2011

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
děkan
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