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Tisková zpráva, Brno, 10. října 2016 

Masarykova univerzita ocení své vynikající pedagogy 

Excelentní pedagogové Masarykovy univerzity (MU) budou oceněni při příležitosti 
slavnostního zahájení akademického roku, které se bude konat 10. října od 19.00 
v Univerzitním kině Scala. Cenu rektora pro vynikající pedagogy udělí univerzita již 
potřetí, letošní novinkou je Cena Studentské komory Akademického senátu MU za 
studentský podíl na výuce.  

Na cenu rektora mohli vyučující z řad zaměstnanců MU nominovat studenti a děkani 
jednotlivých fakult, o vítězích pak rozhodla komise jmenovaná rektorem. Do hlasování 
se letos zapojilo 3063 studentů, kteří nominovali celkem 1547 vyučujících. 

„Cena má vyzdvihovat důležitou roli učitele, protože jen vynikající pedagogové mohou 
vychovat skvělé odborníky pro praxi a podnítit jejich zájem o vědecký rozvoj oborů,“ 
uvedl prorektor pro akademické záležitosti Martin Bareš. V letošním roce se nově 
vyhlašují ceny ve třech kategoriích – přírodní vědy a lékařství, společenské 
a humanitní vědy a oblast ekonomie a informatiky.  

Malou bronzovou medaili MU, udělovanou při významných příležitostech, a finanční 
odměnu obdrží Radan Kučera z přírodovědecké fakulty, Lenka Dobešová z právnické 
fakulty a Michal Kvasnička z ekonomiko-správní fakulty.  

V letošním roce se Studentská komora Akademického senátu MU rozhodla ocenit také 
studenty, kteří se již sami podílejí na výuce. V této soutěži hlasovalo na 900 studentů, 
kteří rozdělili 1911 hlasů 813 lidem. Vítězi kategorií, které jsou shodné jako u Ceny 
rektora pro vynikající pedagogy, se stali Ondřej Hylse z přírodovědecké fakulty, Hynek 
Cígler z fakulty sociálních studií a Valdemar Švábenský z fakulty informatiky.  

„Pilotní ročník se povedl. Všichni výherci dostali nejen velký počet hlasů, ale také byli 
nominováni garanty či vyučujícími daného předmětu. Nemalá váha byla při výběru 
vítězů přikládána také komentářům z nominací, publikacím či výukovým materiálům, 
které nominanti vytvořili,“ uvedla Michaela Tvrdoňová ze Studentské komory 
Akademického senátu MU. Doplnila, že vítězové obdrží diplom a drobnou finanční 
odměnu.  
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