
Slyšeli jste o „SVOČce“?  
Co to vlastně je?  
Proč byste se SVOČky  
měli zúčastnit? 
A jak na to? 
Následující řádky přinášejí odpovědi na tyto i některé další otázky  
týkající se Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ), neboli SVOČky,  
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (PF UK).  
Jejich cílem je představit studentkám a studentům fakulty SVOČ,  
motivovat je k účasti v ní a poradit jim, jak při SVOČce postupovat.  
Tento dokument nenahrazuje pravidla SVOČ, která před ním mají přednost  
a která jsou dostupná společně s dalšími informacemi na webu SVOČ. 

https://www.prf.cuni.cz/studentske-souteze/svoc-akademicky-rok-202122
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Co je to SVOČ? 
SVOČ je soutěž, jejímž cílem je podpořit samostatnou tvůrčí vědeckou činnost studentů PF UK 
a přispět ke zdokonalení jejich argumentačních schopností, odborného písemného projevu 
a prezentačních dovedností. V rámci SVOČ napíšete práci na Vámi zvolené téma a obhájíte 
ji v rámci studentské konference. Zkusíte si napsat “malou diplomku” a poznáte, co všechno 
tvorba takové práce obnáší. 

Komu je SVOČ určena?
Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia i doktorandi PF UK. 

Proč bychom se měli SVOČky zúčastnit? 
SVOČ je unikátní příležitost zlepšit Vaše právní znalosti, dovednosti a hodnoty. 
Díky SVOČ prohloubíte Vaše znalosti vybraného právního tématu. Zároveň si procvičíte 
dovednosti rešerše, argumentace, písemného projevu i ústní prezentace. Osvojíte si mimo jiné 
hodnoty vlastní právnímu odvětví, kterým se budete zabývat, i zásady vědecké práce. 
Vyzkoušíte si to, co Vás čeká v dalším studiu i v praxi a získáte tak komparativní výhodu. Bývalí 
studenti říkají, že psát poprvé až diplomku je hrozná zkušenost, které Vy díky SVOČ předejdete. 
Také získáte čtyři kredity.

Kde se dozvíme více informací?
Veškeré informace jsou dostupné na webu soutěže. Najdete tam pravidla i jejich přílohy. Zá-
roveň tam naleznete kontakty na osoby odpovědné za SVOČ na PF UK: předsedu, tajemnici 
a zástupce jednotlivých kateder nebo odborných center v Radě SVOČ. 
Neváhejte se na nás obrátit ohledně jakýchkoliv otázek.  

Jdeme do toho. Jaké téma zvolit? 
Vyberte si libovolné právní nebo s právem související téma, které byste v rámci SVOČ rádi 
zkoumali. Najděte si téma, které Vás baví, nad kterým chcete přemýšlet a ve kterém chcete 
hledat odpovědi na zajímavé otázky. Zaměřte se na aktuální téma, které má vědecký 
význam nebo praktickou využitelnost. Zároveň je dobré zvolit si téma, které je dostatečně 
úzké pro zpracování v rámci rozsahu SVOČky. Náměty můžete hledat ve výuce, odborných 
publikacích nebo aktuálním společenském dění. 
Nezapomeňte se také podívat na témata navrhovaná jednotlivými katedrami a odbornými 
centry fakulty dostupná na webu soutěže – platí ale, že fantazie se cení a meze se jí nekladou. 

Existují nějaká omezení pro výběr práce nebo jejího tématu? 
V rámci SVOČ nemůžete předložit práci, jejíž podstatnou část jste již publikovali, například jako 
tištěný nebo elektronický článek. Zároveň nelze přihlásit práci, kterou jste již přihlásili do některé 
jiné soutěže, včetně předchozích ročníků SVOČ. 
Do třetice všeho zlého nemůžete předložit práci, která byla podstatnou součástí Vaší bakalářky, 
diplomky, rigorózní nebo jiné studentské kvalifikační práce. Naopak můžete SVOČku následně 
využít jako základ pro Vaši diplomovou, rigorózní nebo disertační práci u nás na fakultě.  

Můžeme se o výběru tématu s někým poradit?  
S žádostí o pomoc s výběrem tématu můžete oslovit členy Rady SVOČ, Vaše seminární vyučující, 
spolužáky nebo jiné osoby. Jednotlivé katedry, odborná centra nebo partneři soutěže mohou 
vypisovat témata prací, ze kterých můžete rovněž vybírat. Členové kateder nebo odborných 
center s Vámi zamýšlené téma rádi proberou.  

https://www.prf.cuni.cz/studentske-souteze/svoc-akademicky-rok-202122
https://www.prf.cuni.cz/studentske-souteze/svoc-akademicky-rok-202122
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Můžeme s někým konzultovat i tvorbu práce? 
Práci můžete zpracovat samostatně nebo konzultovat s akademickými pracovníky fakulty 
či dalšími odborníky. Magisterští studenti mohou práci konzultovat i s interními doktorandy. Forma 
konzultace záleží na Vaší domluvě. 

Můžeme práci vytvořit ve spoluautorství? 
Soutěžní práci lze též vytvořit a obhajovat ve spoluautorství nejvýše dvou studentů. Pokud je 
alespoň jeden ze spoluautorů studentem doktorského studia, soutěží práce v doktorské sekci 
SVOČ. 

Máme téma i konzultanta.  
Co dalšího bychom si měli před začátkem promyslet? 
Než se do psaní pustíte, udělejte si na něj čas. Vymýšlení a ukotvení tématu, rešerše i samotné 
psaní jsou časově náročné. Stojí to ale za to. Investovaný čas a energie se Vám vrátí v podobě 
nových znalostí, dovedností a hodnot. Jen si na začátku promyslete, kolik času budete reálně 
potřebovat a jak to sloučit s Vašimi studijními a dalšími závazky.  

Čas si uděláme, SVOČ za to stojí. Co dál?  
Promyslete si, jakým způsobem chcete téma zpracovat. Je vhodné se zaměřit na konkrétní 
problém nebo si stanovit konkrétní otázku, na kterou chcete v práci hledat odpověď (zde opět 
platí, že čím užší, tím lepší). Ideální je, aby Vaše SVOČka byla originální a přinesla právní vědě 
něco nového. Je také vhodné si načrtnout osnovu práce, abyste věděli, jak budete postupovat. 

Jak máme vlastně právně psát? 
Hlavní je, že píšete. Studujte zdroje, přemýšlejte o nich, formulujte argumenty a sepisujte je. 
Zároveň je určitě důležité, jak píšete. Je vhodné dodržovat základní principy psaní právních 
textů, které má vůči psaní jiných textů určitá specifika. Existuje mnoho odborných publikací 
v češtině i jiných jazycích o tom, jak správně právně psát. Můžete se inspirovat od těch, jejichž 
díla se Vám dobře čtou, nebo se poradit s Vaším konzultantem.

Jak máme pracovat se zdroji? 
Čerpejte ze zdrojů, které jsou relevantní. Základem jsou primární zdroje, jako právní předpisy 
čijudikatura. Využijte i odbornou literaturu k Vašemu tématu. Pozor na plagiátorství, nevydávejte 
cizí díla za vlastní. Všechny myšlenky, které nejsou Vaše, je třeba opatřit poznámkou pod čarou 
s uvedením zdroje, ať už je citujete nebo parafrázujete. 
Existuje mnoho citačních norem, fakulta nestanoví jednu konkrétní. Můžete si dle vlastního 
výběru zvolit tu, která je Vám nejsympatičtější. Je však důležité, abyste se jí pak drželi a její užití 
bylo v celé práci konzistentní. 

Můžeme psát práci v cizím jazyce? 
SVOČ můžete psát v češtině i v cizím jazyce. Zejména u témat s mezinárodním přesahem je 
vhodné přemýšlet o zpracování práce v angličtině či jiném cizím jazyce. Tato dovednost je 
důležitá, pokud chcete Vašimi myšlenkami ovlivnit zahraniční publikum. K předložení práce 
v cizím jazyce potřebujete souhlas vedoucího příslušné katedry či ústavu fakulty, s jehož udělením 
však zpravidla není problém. 
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Jak má být práce SVOČ dlouhá? 
Rozsah práce je 20-30 normostran, tedy 36-54 tisíc znaků, včetně poznámek pod čarou. 
Myslíte si, že tak dlouhou práci nemůžete nikdy napsat? Nebojte se. Jakmile se do psaní práce 
ponoříte, písmena budou naskakovat. Problémem bývá spíše maximální rozsah 30 normostran, 
který je třeba dodržet. SVOČ Vás vede mimo jiné k tomu, abyste uměli vyjádřit Váš odborný 
názor stručně, což je v právní akademii i praxi velmi důležitá dovednost. 
K práci můžete také připojit přílohy, které se do celkového rozsahu nezapočítávají. Jejich rozsah 
však nesmí přesáhnout deset stran. 

Co všechno má práce SVOČ obsahovat? 
Práce musí mít titulní stranu a prohlášení o autorství a původnosti práce, jejichž vzory naleznete 
na webu soutěže. Práce musí také obsahovat souhlas s její publikací, obsah, případně seznam 
zkratek, úvod, vlastní text, závěr a seznam použitých zdrojů. Spolu s ní je také třeba zaslat 
elektronickou verzi anotace práce v češtině a angličtině, v rozsahu nejvýše jedné strany.   

Jak se můžeme do SVOČ přihlásit? 
Přihlašujte se pomocí online formuláře, který najdete na webu soutěže. Je třeba se přihlásit 
do data určeného Radou SVOČ. V rámci XV. ročníku SVOČ v akademickém roce 2021/2022 
je třeba se přihlásit do 20. dubna 2022. 

A jak práci odevzdat? 
Práci odevzdáváte elektronicky i papírově, opět v termínu stanoveném Radou SVOČ. 
Pro XV. ročník SVOČ je to 20. duben 2022. Nejprve zašlete Vaši práci a anotaci na adresu 
svoc@prf.cuni.cz ve formátu dle pravidel soutěže. Poté odevzdejte práci v tištěné podobě 
na sekretariátu Rady SVOČ. Tištěná podoba práce je na Vašem uvážení, stačí kroužková vazba. 
V rámci pandemie může předseda Rady SVOČ rozhodnout o možnosti zaslat práci poštou nebo 
ji odevzdat až při obhajobě.  

Při obhajobě?  
Kromě toho, že práci napíšete, ji budete následně obhajovat na studentské konferenci. 
Ta se v rámci XV. ročníku SVOČ uskuteční mezi 16. květnem a 17. červnem 2022. O přesném 
termínu a formátu budete informováni alespoň dva týdny dopředu. Nejpozději týden před ústní 
obhajobou obdržíte oponentský posudek. 

Co je to oponentský posudek? 
Oponent, který Vám bude přidělen, hodnotí Vaši práci z hlediska jejího obsahu i formy. Celkem 
hodnotí čtyři kritéria vymezená pravidly SVOČ a udělí Vám nejvýše 50 bodů. 
Kromě bodového hodnocení oponent také slovně okomentuje splnění jednotlivých kritérií 
a sdělí Vám své připomínky. Zároveň Vám položí otázky související s Vaší prací, na které budete 
odpovídat v rámci studentské konference.  

Jak taková studentská konference probíhá? 
Konference probíhá v rámci jednotlivých oborových sekcí. Pokud se Vaše práce týká například 
práva Evropské unie, budete své síly měřit s ostatními studenty, kteří se věnují unijnímu právu. 
Oborová sekce může zahrnovat i více oborů. Vaše výkony bude posuzovat komise složená 
z akademických pracovníků fakulty nebo externích partnerů. Nejprve v rámci maximálně 
patnácti minut stručně představíte Vaši práci, vyjádříte se k oponentskému posudku a odpovíte 
na dotazy oponenta. Můžete použít prezentaci. Následuje všeobecná diskuse, kdy budete 
odpovídat na otázky členů komise i ostatních soutěžících.   

https://www.prf.cuni.cz/studentske-souteze/svoc-akademicky-rok-202122
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2naS4DT5hkC_CIgWogQUokblTo7PZ0FGpwUU4LHTNTFUMzg3QzFNNExOSDA4UUpTTTJFSFIzNzhFTS4u
mailto:svoc%40prf.cuni.cz?subject=
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Dáte nám nějaké tipy na představení naší práce? 
Zaměřte se na její přidanou hodnotu. Nepopisujte, co je obsahem jednotlivých kapitol. 
Naopak vysvětlete, jaký konkrétní problém nebo otázku jste si vybrali, proč je její zpracování pro 
právní vědu přínosné a jak lze závěry vaší práce využít při dalším zkoumání nebo v praxi. Sdělte 
také komisi, jaké metody jste při zkoumání tématu využili. Zároveň představte hlavní závěry Vaší 
práce a odpovědi na Vaše otázky. Na otázky oponenta můžete odpovědět na závěr, případně 
Vaše vyjádření zakomponovat již do představení Vaší práce. 

Můžeme něco vyhrát? 
Nejdůležitější není vyhrát, ale zúčastnit se. Nejlepší tři soutěžící v každé oborové sekci však získávají 
věcnou a finanční odměnu. V rámci XV. ročníku SVOČ je za vítězství 10 000 Kč, za druhé místo 
7 500 Kč a za třetí místo 5 000 Kč. 
Věcné odměny a diplomy Vám předá pan děkan při slavnostním setkání na konci června, 
peněžní odměna Vám bude zaslána na účet. 

A co kredity? 
Studenti magisterského studia získají čtyři kredity za volitelný předmět SVOČ: profilační modul. 
Za účelem získání kreditů je třeba odevzdat práci a ústně ji obhájit. Kromě kreditů Vám SVOČ 
může pomoct získat i specializační modul. Účast ve SVOČ je zohledňována například i při 
výběrovém řízení na Erasmus. 

Můžeme s prací někam postoupit?  
Autoři nejlepších prací se zúčastní Česko-slovenského kola SVOČ, které se v září 2022 
odehraje v Košicích. Budou tak moct poměřit síly se studenty dalších českých i slovenských 
právnických fakult a třeba i vyhrát další hodnotné ceny. Česko-slovenské kolo SVOČ  
má i zajímavý doprovodný společenský program. 

Co můžeme s prací dělat po skončení soutěže? 
Fakulta má právo Vaši práci publikovat na svém webu. I vy ji však můžete nadále využít, například 
jako základ pro publikaci v odborném časopise. Také může posloužit pro účely Vaší diplomové 
práce. Ta se Vám bude psát o poznání lépe díky tomu, že jste si psaní odborného textu díky 
SVOČ již vyzkoušeli.  

Mám další otázky. Koho se můžu zeptat?  
Podívejte se na web soutěže. Pokud tam odpovědi nenajdete, obraťte se na kohokoliv  
z členů Rady SVOČ nebo napište na adresu svoc@prf.cuni.cz. Určitě Vám rádi poradí i Vaši 
vyučující nebo spolužáci.  

Členové Rady SVOČ na PF UK

http://web soutěže
http://členů Rady SVOČ
mailto:svoc%40prf.cuni.cz?subject=

