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Článek 1
Úvodní ustanovení
Toto opatření v souladu s článkem 31 Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany
v Brně a v souladu s článkem 5 odst. 5 Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany
v Brně stanovuje podrobnosti ke studentské tvůrčí činnosti organizované Univerzitou obrany
v Brně (dále jen „univerzita“) nebo její fakultou1.
Článek 2
Obecná ustanovení
(1)

Studentská tvůrčí činnost organizovaná univerzitou nebo fakultou je dobrovolnou
zájmovou činností studentů bakalářských a magisterských studijních programů. Cílem
studentské tvůrčí činnosti je rozvíjet schopnost studentů k samostatnému tvůrčímu
řešení odborných problémů.

(2)

Aktivitami studentské tvůrčí činnosti jsou zejména:
a)

účast studenta na vědecké činnosti uskutečňované univerzitou nebo její fakultou
(dále jen „pomocná vědecká síla“),

b)

účast studenta na pedagogické činnosti uskutečňované univerzitou nebo její
fakultou (dále jen „pomocná pedagogická síla“),

c)

účast studenta v soutěži studentské tvůrčí činnosti organizované univerzitou nebo
její fakultou.

(3)

Vyhlašovatelem aktivity studentské tvůrčí činnosti (dále jen „vyhlašovatel“) je děkan,
jedná-li se o aktivitu studentské tvůrčí činnosti organizovanou fakultou, nebo rektor.
Vyhlašovatel může po vzájemné dohodě aktivitu studentské tvůrčí činnosti
spoluorganizovat s vysokoškolským ústavem univerzity2 nebo jiným pracovištěm
univerzity3.

(4)

Vedoucím aktivity studentské tvůrčí činnosti studenta (dále jen „vedoucí studenta“)
se rozumí akademický nebo vědecký pracovník:

(5)

a)

který se podílí na řešení příslušného vědecko-výzkumného úkolu, jedná-li se
o činnost pomocné vědecké síly,

b)

který se podílí na příslušné vzdělávací aktivitě, jedná-li se o činnost pomocné
pedagogické síly,

c)

stanovený vyhlašovatelem, jedná-li se o soutěž studentské tvůrčí činnosti.

Student je oprávněn problematiku spojenou se studentskou tvůrčí činností konzultovat
s vedoucím studenta.

1

§ 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách); čl. 1 přílohy č. 1 Statutu Univerzity obrany v Brně.
2
§ 22 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách; čl. 2 přílohy č. 1 Statutu Univerzity obrany v Brně.
3
§ 22 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách; čl. 3 přílohy č. 1 Statutu Univerzity obrany v Brně.
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Článek 3
Pomocná vědecká síla
(1) Činnost pomocné vědecké síly je zaměřena na spoluúčast při řešení vědeckovýzkumných úkolů univerzity, její fakulty, vysokoškolského ústavu nebo jiného
pracoviště v rámci dlouhodobých záměrů pro rozvoj organizace nebo vědeckovýzkumných projektů odpovídajících úrovni bakalářského nebo magisterského studijního
programu. Součástí činnosti pomocné vědecké síly je vypracování studentské vědecké
práce a její obhajoba studentem v rámci soutěže studentské tvůrčí činnosti nebo její
prezentace studentem na vědecké konferenci studentů organizované univerzitou, fakultou
nebo jinou vysokou školou.
(2) Činnosti pomocné vědecké síly se může účastnit kterýkoli student, který byl pro tuto
činnost vyhlašovatelem vybrán v rámci příslušného výběrového řízení.
(3) Výběrové řízení vyhlašuje vyhlašovatel zveřejněním podmínek výběrového řízení
v elektronickém informačním systému univerzity.
(4) V podmínkách výběrového řízení vyhlašovatel uvede zejména:
a)

typ studijního programu, pro jehož studenty je aktivita studentské tvůrčí činnosti
vyhlašována,

b)

podrobný popis vědecko-výzkumných úkolů, k nimž se vyhlašovaná aktivita
studentské tvůrčí činnosti vztahuje,

c)

délku předpokládané aktivity studentské tvůrčí činnosti stanovenou v měsících,
kdy tato délka může být maximálně osm kalendářních měsíců, a to v období listopad
až červen jednoho akademického roku,

d)

specifické požadavky na znalosti a schopnosti studenta,

e)

objektivně hodnotitelná kritéria pro výběr studentů pro aktivitu studentské tvůrčí
činnosti, je-li počet míst této aktivity omezen,

f)

nejzazší termín a místo pro odevzdání přihlášky,

g)

termín a způsob vyhlášení výsledků výběrového řízení.

(5) Výběrové řízení zpravidla vyhlašuje vyhlašovatel v září akademického roku, k němuž
se aktivity studentské tvůrčí činnosti vztahují; výsledky výběrového řízení oznámí
vyhlašovatel všem studentů, kteří podali řádně a včas přihlášku, a to nejpozději do konce
října téhož akademického roku.
(6) Vzniknou-li v průběhu akademického roku další aktivity určené pro pomocnou vědeckou
sílu, vyhlásí vyhlašovatel dodatečné výběrové řízení. Pro vyhlášení a průběh
dodatečného výběrového řízení platí odst. 3 a odst. 4 tohoto článku s tím, že délka
předpokládané aktivity se přiměřeně zkrátí.
Článek 4
Pomocná pedagogická síla
(1) Činnost pomocné pedagogické síly je zaměřena na spoluúčast při přípravě a realizaci
výukových aktivit včetně odborných seminářů a konferencí univerzity nebo její fakulty.
(2) Činnosti pomocné pedagogické síly se může účastnit kterýkoli student, který byl pro tuto
činnost vyhlašovatelem vybrán v rámci příslušného výběrového řízení.
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(3) Výběrové řízení vyhlašuje vyhlašovatel zveřejněním podmínek výběrového řízení
v elektronickém informačním systému.
(4) V podmínkách výběrového řízení vyhlašovatel uvede zejména:
a)

typ studijního programu, pro jehož studenty je aktivita studentské tvůrčí činnosti
vyhlašována,

b)

podrobný popis výukových aktivit, k nimž se vyhlašovaná aktivita studentské tvůrčí
činnosti vztahuje,

c)

délku předpokládané aktivity studentské tvůrčí činnosti stanovenou v měsících, kdy
tato délka může být maximálně osm kalendářních měsíců, a to v období listopad
až červen jednoho akademického roku,

d)

specifické požadavky na znalosti a schopnosti studenta,

e)

objektivně hodnotitelná kritéria pro výběr studentů pro aktivitu studentské tvůrčí
činnosti, je-li počet míst této aktivity omezen,

f)

nejzazší termín a místo pro odevzdání přihlášky,

g)

termín a způsob vyhlášení výsledků výběrového řízení.

(5) Výběrové řízení zpravidla vyhlašuje vyhlašovatel v září akademického roku, k němuž
se aktivity studentské tvůrčí činnosti vztahují; výsledky výběrového řízení oznámí
vyhlašovatel všem studentů, kteří podali řádně a včas přihlášku, a to nejpozději do konce
října téhož akademického roku.
(6) Vzniknou-li v průběhu akademického roku další aktivity určené pro pomocnou
pedagogickou sílu, vyhlásí vyhlašovatel dodatečné výběrové řízení. Pro vyhlášení
a průběh dodatečného výběrového řízení platí odst. 3 a odst. 4 tohoto článku s tím,
že délka předpokládané aktivity se přiměřeně zkrátí.
Článek 5
Soutěž studentské tvůrčí činnosti
(1)

Soutěž studentské tvůrčí činnosti (dále jen „soutěž“) je vyvrcholením samostatné práce
a tvůrčí činnosti studentů pořádané vyhlašovatelem k vyhlášenému tématu nebo
tématům. V rámci soutěže předkládají studenti své vědecké práce zpracované
na zadané, příp. vybrané téma dle podmínek stanovených při vyhlášení soutěže.

(2)

Soutěže se může účastnit student univerzity, její fakulty nebo student jakékoli jiné
vysoké školy.

(3)

Soutěž vyhlašuje vyhlašovatel zveřejněním podmínek této soutěže ve veřejné části
svých internetových stránek.

(4)

V podmínkách soutěže vyhlašovatel uvede zejména:
a)

tematické oblasti,

b)

specifické požadavky na znalosti a schopnosti studenta, příp. na typ studijního
programu, pro jehož studenty je soutěž určena,

c)

objektivně hodnotitelná kritéria pro sestavení pořadí studentských vědeckých
prací v rámci soutěže,

d)

podrobné požadavky na formu a obsah vědecké práce přihlašované studentem
do soutěže,
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(5)

e)

nejzazší termín a místo pro odevzdání přihlášky a vědecké práce studenta
do soutěže,

f)

termín a způsob vyhlášení výsledků soutěže.

Soutěže se pořádají zpravidla v rámci vědeckých konferencí studentů organizovaných
vyhlašovatelem, a to v letním semestru akademického roku zpravidla v měsíci květnu.
Článek 6
Zvláštní ustanovení

(1)

Student může vykonávat v rámci jednoho akademického roku jednu aktivitu pomocné
vědecké síly, nebo jednu aktivitu pomocné pedagogické síly.

(2)

Vyhlašovatel v podmínkách:

(3)

a)

výběrového řízení uvede požadavek, že přihlášky do výběrového řízení
se podávají na formuláři, jehož vzor je stanoven v příloze č. 1 tohoto opatření,

b)

soutěže uvede požadavek, že přihlášky do soutěže se podávají na formuláři, jehož
vzor je stanoven v příloze č. 2 tohoto opatření.

Příslušný vedoucí studenta v rámci aktivit pomocné vědecké síly a pomocné
pedagogické síly na konci každého měsíce vyhodnotí činnost studenta a toto hodnocení
zaznamená do písemného protokolu, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 a 4 tohoto opatření.
Protokoly o činnosti studenta v rámci těchto aktivit slouží jako podklad pro případné
rozhodování o stipendiu4.
Článek 7
Platnost a účinnost

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání rektorem. Tímto dnem
se zrušuje Směrnice rektora Univerzity obrany č. 5/2007 ke studentské tvůrčí činnosti,
ev. č. 76/14-S/2007-2994, ze dne 30. října 2007.

4

Článek č. 5 Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany v Brně.
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Příloha č. 1
Vzor přihlášky do výběrového řízení
Přihláška
do výběrového řízení v rámci činnosti pomocné pedagogické / vědecké síly
v akademickém roce …. / ….
Vyplňuje student:
Titul, hodnost jméno a příjmení
studenta:
Učební skupina:
Název práce:

Anotace:

Datum a podpis studenta:

Následující údaje vyplňuje vyhlašovatel nebo jím pověřená osoba:

Titul, hodnost, jméno a příjmení
vedoucího studenta:

Katedra:
Datum a podpis vedoucího studenta:
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Titul, hodnost, příjmení a jméno
vedoucího pracoviště/katedry:
Vyjádření vedoucího
pracoviště/katedry:

Datum a podpis vedoucího
pracoviště/katedry:
Závěr PdVČ fakulty: (přijat/nepřijat)
Důvod nepřijetí:

Datum a podpis PdVČ fakulty:
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Příloha č. 2
Vzor přihlášky do soutěže
Přihláška do soutěže studentské tvůrčí činnosti
Název práce:
xxx
Autoři: (hodnost, titul, jméno, příjmení, studijní skupina):
xxx
Vedoucí studenta: (hodnost, tituly, jméno, příjmení, katedra):
xxx
Abstrakt: (1600 až 2000 znaků včetně mezer):
xxx

Title:
xxx

8

Abstract: (from 1600 to 2000 characters including gaps):
xxx

Podpis (hlavního) autora:

Datum:

…………………………..

xx. xx. xxxx
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Příloha č. 3
Vzor protokolu vyhodnocení činnosti studenta v rámci pomocné vědecké síly
Záhlaví uvede vedoucí studenta dle požadavků spisové služby na úpravu dokumentů
Plán činnosti a protokol vyhodnocení činnosti studenta v rámci pomocné vědecké síly
za akademický rok …. / ….

Titul, hodnost, jméno a příjmení
studenta:
Učební skupina:

Datum a podpis studenta:

Titul, hodnost, jméno a příjmení
vedoucího studenta:

Katedra:
Podpis vedoucího studenta:
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Období
(měsíc/rok)

Navrhuji
přiznat
jednorázové
tvůrčí
stipendium:
(ano – v jaké
výši/ne)

Činnost PVS
(popis)

Datum
a
vedoucího PVS:
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Vyhodnocení
(jak splněno nebo
nesplněno)

podpis Datum a podpis vedoucího
katedry (ústavu, centra):

Příloha č. 4
Vzor protokolu vyhodnocení činnosti studenta v rámci pomocné pedagogické síly

Záhlaví uvede vedoucí studenta dle požadavků spisové služby na úpravu dokumentů
Plán činnosti a protokol vyhodnocení činnosti studenta v rámci pomocné pedagogické
síly
za akademický rok …. / ….

Titul, hodnost, jméno a příjmení
studenta:
Učební skupina:

Datum a podpis studenta:

Titul, hodnost, jméno a příjmení
vedoucího studenta:

Katedra:
Datum a podpis vedoucího studenta:
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Období
(měsíc/rok)

Vyhodnocení
(jak plněno
nebo
neplněno)

Činnost PPS
(popis)

Vyplatit
jednorázové
tvůrčí
stipendium
(ano – v jaké
výši/ne)

Podpis
vedoucího
PPS:

Podpis vedoucího

Datum:
katedry (ústavu, centra):
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