Statut XV. ročníku soutěže studentské vědecké odborné činnosti

„Mezinárodní konference SVOČ – Studentské vědecké odborné činnosti stavebních
fakult ČR a SR“
1. Soutěž studentské vědecké odborné činnosti (dále jen „SVOČ“) fakult České a Slovenské
republiky se mohou zúčastnit studenti a studentské týmy z řad studentů bakalářského a
magisterského studia stavebních fakult ČVUT v Praze, STU v Bratislavě, VUT v Brně, TU
Košice, VŠB-TU Ostrava a ŽU v Žilině. Za studentskou práci je považována práce, jejíž
všichni autoři jsou řádnými studenty prvního nebo druhého stupně studia některé
ze zúčastněných fakult (tj. do doby konání soutěže žádný z nich neukončil studium
absolvováním státních zkoušek druhého stupně studia).
2. Soutěží se v deseti sekcích:
1. Pozemní stavby a architektura
2. Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství
3. Dopravní stavby
4. Stavební mechanika
5. Materiálové inženýrství
6. Inženýrské konstrukce a mosty
7. Geotechnika
8. Geodézie a kartografie
9. Technické zařízení budov a energie budov
10. Ekonomika, řízení a technologie staveb
3. Z každé zúčastněné fakulty mohou postoupit do každé ze sekcí soutěže SVOČ ČR a SR
maximálně 2 práce, a to podle rozhodnutí odborných porot fakultních kol SVOČ a
po potvrzení nominací Radami SVOČ příslušných fakult. Pravidla fakultních soutěží se
mohou lišit.
4. V případě, že v sekci nebudou přihlášeny alespoň čtyři práce, soutěž v sekci se nekoná.
5. Prezentace prací jsou veřejné. Jedna prezentace trvá maximálně 12 minut a 3 minuty jsou
vyhrazeny pro diskusi. Rozhodování odborných porot jednotlivých sekcí je
neveřejné.
6. Do poroty je Radou SVOČ z každé stavební fakulty nominován jeden zástupce.
Členem poroty nemůže být vedoucí práce, která soutěží v dané sekci.
7. Soutěž v sekci řídí předseda, kterého si zástupci fakult zvolí před zahájením
soutěže v sekci.
8. Každý student nebo studentský tým musí před zahájením soutěže odevzdat jeden výtisk
příspěvku vypracovaný podle stanovené šablony. V případě nesplnění tohoto požadavku
bude ze soutěže vyloučen.
9. Před začátkem soutěže obdrží každý člen poroty seznam soutěžících a jejich prací. Každý
porotce hodnotí práce podle daných kritérií (viz bod 10) a seřadí je podle tohoto hodnocení
(nejlepší práce je první). Toto pořadí slouží jako hlas pro celkové hodnocení prací v sekci
podle bodu 11.
10. Kritéria pro hodnocení prací jsou:
− originalita práce a její vědecký přínos,
− kvalita přednesení a dodržení časových limitů,
− vystupování v diskusi a reakce na připomínky,
− formální zpracování tištěné verze a dodržení všech zásad psaní odborného textu.

11. Celkové hodnocení výsledků v sekci bude realizováno tajným hlasováním následovně:
a) odbornou porotou každé sekce (každý člen poroty má jeden hlas),
b) studenty - účastníky dané sekce (každý příspěvek prezentovaný v příslušné sekci má
jeden hlas, přičemž výsledný studentský verdikt je považován za jeden hlas dalšího
člena poroty).
Pořadí od všech hlasů podle bodů a) a b) se sčítá, vítězí práce s nejnižším součtem.
12. V případě rovnosti výsledků rozhoduje o konečném výsledku předseda poroty. Výsledky
soutěže nahlásí předsedové porot jednotlivých sekcí pověřeným členům organizačního
výboru soutěže SVOČ nejpozději 30 minut po skončení jednání v sekcích.
13. Každá komise může udělit tři ceny a tomu odpovídající přidělenou finanční částku pro sekci.
Vítězi studentského hodnocení bude v každé sekci udělen diplom (čestná cena
bez finančního ohodnocení).
14. Práce všech studentů nebo studentských týmů budou publikovány ve sborníku na CD nebo
USB a budou poskytnuty pro potřeby všech fakult uvedených v odst. 1.
15. Výsledky budou oznámeny na slavnostním shromáždění všech účastníků soutěže.
16. Tento statut platí pro XV. ročník soutěže SVOČ stavebních fakult ČR a SR, který se
bude konat na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava dne 15. května 2014.
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