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Vyhlášení 2. ročníku soutěže SVOČ  
na VŠAPs v akademickém roce 2015/2016 

 

Rektor Vysoké školy aplikované psychologie vyhlašuje 2. ročník Studentské vědecké a 
odborné činnosti na VŠAPs, který se koná 14. dubna 2016. 

Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná 
obhajoba před příslušnou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na VŠAPs. Vítězové 
mohou VŠAPs reprezentovat na dalších konferencích a vědeckých akcích. 

  Podmínky přihlášení soutěžní práce na Studentskou konferenci: 

 zvolit téma práce vycházející ze zaměření studia na VŠAPs 

 podat přihlášku v termínu 

 poslat soutěžní práci, anotaci a prezentaci ve stanoveném termínu 

 schválení práce vedoucím 
 

Závazné termíny 2. ročníku SVOČ na VŠAPs: 

Přihlášení do soutěže: 

Do 14. 3. 2016 

Odevzdání soutěžních prací a anotací prací: 

Do 4. 4. 2016 

Vyhodnocení přihlášených soutěžních 
prací: 

Do 11. 4. 2016 
Konání Studentské konference a obhajoba 
soutěžních prací: 

14. 4. 2016 (od 10 hodin) 
 

 Ocenění v rámci 2. ročníku SVOČ na VŠAPs: nejlépe hodnocené práce budou 
finančně odměněny. 

 Soutěžní práce budou rozděleny do kategorií:  Bakalářské práce a Ostatní práce  
 Bude vyhlášena Cena publika    

 

  Odevzdání přihlášky v tištěné a elektronické formě: 

 v tištěné formě na studijní oddělení 

 v elektronické formě ve formátu DOC, DOCX  nebo PDF na e-mailovou adresu: 
info@vsaps.cz 

  Odevzdání soutěžní práce a anotace v tištěné a elektronické formě: 

 v tištěné formě (kroužková vazba) na studijní oddělení v jednom exempláři 

 v elektronické formě spolu s anotací práce ve formě DOC, DOCX, PDF na e-mail: 
info@vsaps.cz 

mailto:info@vsaps.cz
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  Odborná komise – členové: 

Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc. 
PhDr. Jana Vaňková, Ph.D. 
PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský – rektor  
PhDr. Eva Drlíková, CSc. – prorektorka 

  Organizační komise – členové: 

Elisabeth Maźniová – studentka 2. ročníku  
Jiří Háček – student 2. ročníku 

  Podmínky pro účast v soutěži SVOČ: 

 odevzdat přihlášku v tištěné a elektronické formě 

 soutěžní práce v rozsahu cca 15 stran 

 odevzdat soutěžní práci i s anotací v tištěné a elektronické formě (anotace  – max. 
jedna strana A4) 

 soutěžní práce je doporučena posuzovatelem 

 připravení PowerPointové prezentace k ústní obhajobě cca 10 minut + 10 minut 
diskuze 

 zajištění funkčnosti připravené prezentace na ústní obhajobu v koordinaci s Jiřím 
Háčkem a Elisabeth Maźniovou 

PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ PRÁCE SVOČ 
 
Titulní strana má obsahovat: logo školy, název práce, autora/ku, ročník, typ studia, jméno 
vedoucího. 

Práce pro SVOČ mohou být: 

 I. Teoreticko – praktická 

Členění práce: 

 Obsah 

 Úvod (vysvětlení volby tématu a cíl práce) 

A) Teoretická část práce  

 Literární přehled 

 Diskuse a závěr 

 Seznam použité literatury 

B) Praktická část práce 

 Teoretický přehled 

 Metoda získávání dat 

 Zkoumaný soubor 

 Popis sběru dat a jejich zpracování 

 Diskuse a závěr (včetně návrhu případného pokračování v řešení tématu) 

 Seznam literatury 
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 II. Teoretická 

Členění práce: 

 Obsah 

 Úvod (vysvětlení volby tématu a cíl práce) 

A) Teoretická část práce  

 Literární přehled 

 Diskuse a závěr 

 Seznam použité literatury 
 

 III. Praktická 

Členění práce: 

 Obsah 

 Úvod (vysvětlení volby tématu a cíl práce) 

B) Praktická část práce 

 Teoretický přehled 

 Metoda získávání dat 

 Zkoumaný soubor 

 Popis sběru dat a jejich zpracování 

 Diskuse a závěr (včetně návrhu případného pokračování v řešení tématu) 

 Seznam literatury 

 
Hodnocení ústní obhajoby soutěžní práce: 

 

 Zvolené téma a jeho aktuálnost 
 Zpracování prezentace 
 Odborná úroveň prezentované práce 
 Přínos prezentované práce 
 Prezentační a komunikační dovednosti 

 

Proč se zúčastnit Studentské konference: 
 

 Možnost vidět jiné studenty prezentovat zajímavá a přínosná témata 
 Možnost seznámit se s jinými podobně zaměřenými studenty 
 Získání nových zkušeností 
 Možnost uvedení účasti v soutěži v životopise 
 Osvojení prezentačních a komunikačních dovedností před publikem 
 Vyzkoušet si obhajobu písemné práce (bakalářské práce) 
 Možnost získat sebedůvěru pro prezentování 
 Možnost získat sborník z konference 
 Možnost publikace nejlepších prací 


