
Stredoškolská odborná činnosť 

Povinnosť vypracovať projektovú prácu má na našej škole každý študent. Úroveň týchto prác 
sa dá porovnať s prácami ktoré sa zapájajú do Stredoškolskej odbornej činnosti (ďalej SOČ-
ka). Rozdiel je len v tom, že súťažné práce sú väčšinou (nie v každom prípade) detailnejšie 
a prepracovanejšie. V tomto článku sa dočítate o výhodách, aj obetiach tejto súťaže, 
a spomenieme aj odporúčania, ktoré by sme ako súťažiaci teraz urobili inak.  

Jakub: 

K účasti na SOČ-ke ma motivovalo prvé miesto v mojom odbore počas projektového dňa. Od 
začiatku tohto školského roku som vedel, že sa chcem zapojiť, ale nemal som dosť času práci 
sa venovať. Na termín školského kola som prišiel prakticky s tou istou prácou, akú som použil 
v treťom ročníku a len moment pred samotnou obhajobou som prepísal v PowerPointe 3.C 
na 4.C. V odbore história sme sa školského kola zúčastnili iba dvaja, takže nám obom bolo 
umožnené postúpiť. Našťastie som v rámci tohto kola videl omnoho kvalitnejšie spracované 
práce ľudí z našej školy a uvedomil som si koľko toho potrebujem prekopať. Pred krajským 
kolom boli jarné prázdniny a ja som ich v podstate celé strávil úpravou práce. Tvrdiť,  že som 
prácu napísal za ten týždeň je pritiahnuté za vlasy, ale nie je to ďaleko od pravdy. Kvôli 
časovému tlaku moja práca utrpela hlavne na gramatike, štylistike, a moje citácie 
a obrázkové zdroje neboli uvedené podľa metodickej príručky SOČ-ky. Snaha sa mi na jednej 
strane vrátila postupovým druhým miestom z krajského kola, ale takýto nátlakový prístup 
písania by som znovu nebral. Na celoštátne kolo sa už posúva práca z kraja bez možnosti 
akejkoľvek úpravy. Tam sa mi tieto chyby odzrkadlili tesným, piatym miestom (oceňuje sa len 
prvých päť), kde mi veľmi pomohol fakt, že som zapracoval na prezentácii. Najväčším 
prekvapením pre mňa bolo, že chalan, ktorý napísal historickú knihu, ani dievča ktoré ma 
predbehlo na kraji (obaja mali veľmi prepracované praktické časti), sa neumiestnili. 
Pravdepodobne mali horšie formálne spracovanú prácu a presne na tú by som nabudúce 
dbal viac.   

Viktória: 

Od momentu, kedy som sa dozvedela, že niečo také ako SOČ existuje, som sa snažila robiť 
svoju projektovú prácu na takej úrovni, aby som dostala v posudku od mojej konzultantky na 
škole odporučenie. To sa mi chvalabohu podarilo a dokonca som sa, tak ako aj Jakub, 
umiestnila na prvom mieste. Na samotnú súťaž som však mala iné plány. Chcela som robiť 
ešte viac výskumu a rozšíriť ako teoretickú, tak aj praktickú časť. Tento cieľ však vyžadoval 
čas na štúdium, výskumy v labáku a tiež litre kávy. Keby som mala v minútach vyjadriť koľko 
času som strávila nad prepisovaním, či dopisovaním a prerábaním samotnej práce, bolo by to 
v niekoľkých stovkách, ba odvážim sa povedať, že aj v tisíckach. Mojou veľkou výhodou bolo 
to, že ma tá práca naozaj bavila a všetok ten stres a naháňačky by som si s radosťou 
zopakovala ešte raz. Myslela som si, že po školskom kole sa už nejako extra nebudem práci 
venovať a to, čo som vytvorila, len zužitkujem na krajskom kole, no mýlila som sa. Najväčším 



strašiakom bol pre mňa najmä časový rozsah, ktorý bol určený na prezentáciu: 10 minút. Pre 
mňa „missionimpossible“ , no nakoniec som to natrénovala, aj keď len tak tak. Krajské 
a celoslovenské kolo malo úplne inú úroveň. Porota bola veľmi seriózna, odborná a bolo 
vidno, že naše práce mali preštudované do najmenšieho detailu. Vec, na ktorú sa často 
zabúda  pri písaní práci tohoto druhu, sú práve zdroje. Odporúčam vám venovať sa hlavne 
tejto, často nazývanej „nepodstatnej“ záležitosti. Nezabudnite spísať nielen internetové 
zdroje, ale najmä knižné, relevantné zdroje, ktoré dodajú práci na hodnote. Zdroje 
k obrázkom je jedna z vecí, nad ktorou len mávnete rukou, no sú neodmysliteľnou súčasťou. 
Aj keď som nedúfala, moja práca mala úspech a to aj vďaka mojim odborným konzultantom. 
Síce mi na celoslovenskom kole vyfúkli prvé miesto pred nosom, no zaslúžili si to. Ich práca (s 
úplne iným charakterom ako moja) skonzumovala vyše dvoch rokov ich života a bola naozaj 
veľmi hodnotná. Obrovskou výhodou je, že písanie práce na takejto vysokej úrovni vám 
uľahčí písanie napr. bakalárskej práce, ktorá funguje na veľmi podobnej báze. Diplom 
o účasti, či umiestnení sa na celoslovenskom kole SOČ-kyje tiež veľmi atraktívny pre 
slovenské, ale i české vysoké školy. Veľa škôl, vrátane medicíny, ospravedlní prijímacie 
skúšky, pokiaľ vlastníte takýto diplom. Predsa len, SOČ-ka jepovažovaná za najdôležitejšiu 
a tiež najznámejšiu stredoškolskú súťaž na našom území, no tiež u susedov Čechov. 

 

 

 

 

 


