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Pravidla pro 

	
CENU STUDENTSKÉ KOMORY AKADEMICKÉHO 

SENÁTU MASARYKOVY UNIVERZITY  
ZA STUDENTSKÝ PODÍL NA VÝUCE 

 
 
 

Článek	1	
Kategorie	

	

Cena	Studentské	komory	Akademického	senátu	Masarykovy	univerzity	za	studentský	podíl	na	výuce	
se	uděluje	v	následujících	kategoriích,	a	to	v	souladu	s	Cenou	rektora	Masarykovy	univerzity	pro	
vynikající	pedagogy:	

a) oblast	přírodních	věd	a	lékařství,		
b) oblast	společenských	a	humanitních	věd,		
c) oblast	ekonomie	a	informatiky.	

Za	Masarykovu	univerzitu	 se	 tedy	oceňují	 celkem	 tři	 studenti	podle	 zaměření	 jejich	podílu	na	
výuce	(vždy	jeden	za	každou	kategorii).		

	

Článek	2	
Nominace	a	vyhodnocení	

 
1) Nominován	 může	 být	 student	 (prezenční	 nebo	 kombinované	 formy)	 Masarykovy	

univerzity	(dále	jen	„univerzita“),	nebo	absolvent	univerzity,	který	byl	studentem	v	době,	
kdy	se	s	nominujícím	studentem	mohl	při	výuce	setkat	(dále	jen	„nominovaný“).		

2) Nominovat	studenta	mohou	všichni	aktivní	studenti	univerzity,	studenti	s	přerušeným	
studiem	 a	 studenti,	 kteří	 ukončili	 (úspěšně	 i	 neúspěšně)	 studium	 v	 posledním	
akademickém	 roce	 (tj.	 po	 1.	 říjnu	 předcházejícího	 kalendářního	 roku)	 (dále	 jen	
„nominující“).		

a) Nominace	 se	 uskutečňují	 prostřednictvím	 aplikace	 v	 Informačním	 systému	
Masarykovy	univerzity	(dále	jen	„IS	MUNI“).		
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b) Nominující	 může	 provést	 jednu	 až	 tři	 nominace	 za	 každé	 své	 studium,	 avšak	
každého	nominovaného	smí	nominovat	pouze	jednou	(jako	jednu	fyzickou	osobu).		

c) Nominující	 může	 nominovat	 pouze	 nominovaného,	 který	 ho	 v	 minulosti	 učil,	
případně	mu	vedl	jeho	závěrečnou	práci	nebo	byl	jeho	školitelem.	

d) Ke	každému	poli	pro	nominaci	je	přiřazeno	nepovinné	textové	pole	pro	případný	
komentář,	 který	 bude	 postoupen	 příslušné	 komisi	 Studentské	 komory	
Akademického	 senátu	 Masarykovy	 univerzity	 (dále	 jen	 „komora“)	 pro	
vyhodnocení	 soutěže	 (odstavec	 5).	 V	 anonymní	 podobě	 jsou	 komentáře	 také	
postoupeny	dotčeným	nominovaným	a	mohou	být	použity	při	další	administraci	
soutěže.	Nominace	není	anonymní	u	těch	nominujících,	kteří	vyjádřili	souhlas	se	
zařazením	do	soutěže	o	ceny	(čl.3);	jejich	seznam	má	komise	k	dispozici	pro	určení	
výherců	drobných	cen.		

e) Pokud	 chce	 nominující	 nominovat	 jinou	 osobu,	 než	 je	 uvedena	 v	 seznamu	
vyučujících	daného	předmětu,	lze	takto	učinit	zadáním	univerzitního	čísla	osoby	
(UČO).	U	takto	nominovaného	je	nutné	vyplnit	textové	pole	pro	komentář	a	napsat	
do	 něj	 kód	 předmětu,	 za	 který	 jej	 chce	 nominující	 nominovat.	 Nominující	 do	
stejného	 pole	 zároveň	 může	 uvést	 libovolný	 komentář.	 Bez	 uvedení	 kódu	
předmětu	nebude	nominace	vzata	v	úvahu.	

3) Nominovat	studenta	může	také	vedoucí	kvalifikační	práce,	garant	předmětu	nebo	vedoucí	
katedry	či	ústavu:		

a) Každý	 vedoucí/garant	 může	 nominovat	 právě	 jednoho	 studenta	 s	 podílem	 na	
výuce	 daného	 předmětu.	 Nominovaný	 student	musí	 vyhovovat	 kritériím	 podle	
odstavce	 1.	 Nominace	 vedoucím/garantem	 je	 uskutečněna	 zasláním	 e-mailu	 s	
písemným	odůvodněním	na	e-mailovou	adresu	komory	asmu.sk@muni.cz.	

4) Sběr	 nominací	 probíhá	 v	 IS	 MUNI	 vždy	 na	 konci	 jarního	 semestru	 tak,	 aby	 i	 studenti	
prvních	 ročníků	měli	 za	 sebou	 již	 jeden	 celý	 akademický	 rok.	 Nominující	má	možnost	
změnit	svou	nominaci	po	celou	dobu	jejich	sběru.	

5) Vyhodnocení	 výsledků	 soutěže	 provádí	 k	 tomu	 ustavená	 komise	 komory	 (dále	 jen	
„komise“).	Komise	je	stálá	a	tříčlenná,	zvolená	komorou	v	jednokolové	volbě,	přičemž	v	
případě	rovnosti	hlasů	rozhodne	o	členství	v	komisi	předseda	komory.	Předseda	komise	
organizuje	a	řídí	její	činnost,	komunikuje	s	odpovědným	odborem	rektorátu	univerzity	a	
průběžně	o	činnosti	komise	informuje	komoru.	Předsedu	komise	vybírá	komora	ze	členů	
komise.	V	dalším	se	komise	řídí	čl.	4	Jednacího	řádu	Studentské	komory	Akademického	
senátu	Masarykovy	univerzity.	

6) Členové	 komise	 jsou	 zároveň	 členy	 komise	 pro	 ocenění	 Cenou	 rektora	 Masarykovy	
univerzity	pro	vynikající	pedagogy.	

7) Konečné	 pořadí	 stanovuje	 komise	 na	 základě	 přijatých	 nominací	 a	 jiných	 dostupných	
podkladů:		

a) Návrhy	studentů:	
i) seznam	 nominovaných	 s	 počtem	 nominací	 za	 každou	 kategorii	 a	 s	

předmětem	za	který	jsou	nominováni,	
ii) komentáře	nominujících	k	jednotlivým	nominacím	(pokud	byly	vyplněny).		
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b) Návrhy	 vedoucích	 nebo	 garantů	 předmětů	 (podle	 odstavce	 3)	 s	 písemným	
odůvodněním	nominace.	

c) Podrobné	informace	o	všech	nominovaných		
i) výsledky	z	posledních	čtyř	semestrů	předmětové	ankety,		
ii) výpis	vyučovaných	předmětů,		
iii) výpis	vedených	prací	za	poslední	čtyři	semestry,		
iv) výpis	 výukových	 a	 vzdělávacích	 materiálů,	 včetně	 elektronických	

publikací	na	Elportálu	IS	MUNI,	kterých	je	student	(spolu)autorem.		
8) Vítězové	jsou	oceněni	komorou	každoročně	při	příležitosti	programu	ke	dni	17.		listopadu,	

případně	 na	 základě	 dohody	 s	 vedením	 univerzity	 při	 příležitosti	 významných	
univerzitních	akcí.	

	

Článek	3	
Soutěž	o	ceny	

1) Každý	 student,	 který	 uskuteční	 alespoň	 jednu	 nominaci	 v	 této	 ceně	 a	 vyjádří	 svůj	
souhlas,	bude	zařazen	do	soutěže	o	drobné	ceny.		

2) Každý	student	vstoupí	do	soutěže	o	ceny	právě	jednou.		
3) V	každé	kategorii	podle	čl.	1	bude	losem	vybrán	student,	který	obdrží	drobnou	výhru.		
4) Vybraní	 studenti	 budou	 o	 výhře	 informováni	 prostřednictvím	 e-mailu	 zaslaného	 na	

univerzitní	e-mailovou	adresu.	
	
	
	
	
	
V	Brně	dne	6.	května	2021.																																																																																																	Mgr.	Jiří	Němec,	v.	r.	

předseda	Studentské	komory	AS	MU	

 


