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Směrnice děkana č. 1/2013

k vyhlášení soutěže o nej lepší závěrečnou práci na Fakultě veřejných politik Slezské
univerzity v Opavě
Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Směrnice se vydává za účelem stanovení obecných pravidel pro soutěž o nejlepší závěrečnou
práci v oboru. Cílem je motivovat studenty ke kvalitnímu zpracování závěrečných prací, které
svým obsahem budou významně prezentovat Fakultu veřejných politik Slezské univerzity
v Opavě.
(2) Soutěže o nej lepší závěrečnou práci v oboru se mohou zúčastnit studenti posledního ročníku
bakalářských i navazujících magisterských studijních oborů ve všech formách studijního oboru.

Článek 2
Přihlášky do soutěže

(1) Přihlášku do soutěže podává vedoucí závěrečné práce nejpozději do 3. května příslušného
kalendářního roku. Přihlášku se všemi náležitostmi podá vedoucí práce na sekretariát příslušného
ústavu. Formulář přihlášky je uveden v příloze č. 1 této směrnice.
(2) Součástí přihlášky bude vyjádření vedoucího závěrečné práce, ve kterém uvede důvody
pro ocenění závěrečné práce.

Článek 3
Hodnotící komise

(1) Vedoucí ústavu stanoví tříčlennou hodnotící komisi.
a) Členy hodnotící komise bakalářských prací mohou být pouze interní akademičtí
pracovníci, přičemž minimálně dva členové musí mít akademickou hodnost Ph.D.
nebo vyšší.
b) Členy hodnotící komise diplomových prací mohou být pouze interní akademičtí
pracovníci, přičemž minimálně dva členové musí mít akademickou hodnost docent.
(2) Komise budou navrženy vedoucími ústavů nejpozději 15. dubna kalendářního roku, složení
komisí schvaluje děkan.
(3) Komisi bude postoupen jeden výtisk příslušné práce včetně vypracovaných posudků.

(3) Na základě předložených materiálů komise ohodnotí jednotlivé práce podle stanovených
hodnotících kritérií:
a) Závěrečná práce pojímá řešený problém netradičně, tvůrčím způsobem.
b) Obsah teoretické části práce je logicky členěn a jednotlivé kapitoly vyváženy. Je zřejmá
schopnost studenta pracovat se všemi dostupnými zdroji včetně zahraničních.
c) Pokud je součástí práce také praktická část, je její přínos pro studovaný obor výjimečný,
obohacující pro praxi.
d) Posudky vedoucího i oponenta práce nebudou klasifikovány horším stupněm než A/l.
(4) Komise stanoví pořadí max. tří nej lepších prací v oboru (pro jednotlivé stupně studia) a své
vyjádření zašle proděkance pro studijní a sociální záležitosti, která návrhy předloží k projednání
stipendijní komisi nejpozději 5 pracovních dnů před konáním státních závěrečných zkoušek
příslušného ústavu. Stipendijní komise navrhne děkanovi udělení mimořádného stipendia.
(5) Děkan rozhodne o udělení mimořádného stipendia.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nahývá účinnosti dnem jejího vydání.
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