
1/2 
 

 

Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy  
– pravidla soutěže 
Podkategorie soutěže 
Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy se uděluje v následujících podkategoriích: 

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

Oceňují se tedy celkem tři pedagogové dle zaměření jejich pedagogické činnosti (vždy 1 v každé podkategorii). 

Pravidla nominací 
1) Nominován může být zaměstnanec (vyučující, vedoucí práce, školitel), který na Masarykově univerzitě 

aktivně působí nebo působil v posledních 6 kalendářních letech (rok soutěže se nezapočítává). Velikost 
úvazku pedagoga se nezohledňuje, nominovat však nelze pedagoga, který na MU působí pouze v rámci 
DPP nebo DPČ. Aby mohl být pedagog nominován, musí být v IS MU dostupná informace o tom, že 
učil/vedl práci/školil alespoň 15 studentů (bez ohledu na to, zda zároveň ještě studují). 

2) Nominovat pedagoga mohou všichni aktivní studenti MU (bakalářských, magisterských i doktorských 
studijních programů, prezenční i kombinované formy), vyjma účastníků celoživotního vzdělávání. 
Nominovat mohou také studenti s přerušeným studiem a studenti, kteří ukončili (úspěšně i neúspěšně) 
studium v posledním akademickém roce (tj. po 1. říjnu předcházejícího kalendářního roku).  

o Nominace studentů se uskutečňují prostřednictvím aplikace v IS MU. 
o Student může provést 1 až 3 nominace za každé své studium, avšak každého pedagoga smí 

nominovat pouze 1x (jako 1 fyzickou osobu). Student může nominovat pouze pedagoga, který ho 
v minulosti učil, případně mu vedl jeho závěrečnou práci nebo byl jeho školitelem. 

o Ke každému poli pro nominaci pedagoga je přiřazeno nepovinné textové pole pro případný 
komentář, který bude postoupen příslušné komisi rektora pro vyhodnocení soutěže. V anonymní 
podobě jsou komentáře také postoupeny dotčeným pedagogům a mohou být použity i při další 
administraci soutěže. 

o Hlasování není anonymní a stejně jako u jiných kategorií cen rektora je navrhovatel dohledatelný. 
Tyto informace budou využity pouze pro účely losování mezi studenty a na vyžádání budou 
v případě potřeby k dispozici také hodnoticí komisi či rektorovi MU. Informace o tom, který student 
koho volil, nebudou přístupné samotným pedagogům. 

3) Nominovat pedagoga může také vedoucí součásti MU, která má akreditovaný některý ze studijních 
programů MU (vyjma CŽV). Každý vedoucí součásti může nominovat 1 pedagoga do každé z podkategorií 
ceny. Nominovaný pedagog musí vyhovovat kritériím dle bodu 1. Každá nominace vedoucího součásti 
musí být podložena písemným zdůvodněním. Vedoucí součásti může navrhnout: 

o pedagoga dle vlastního uvážení, nebo 
o pedagoga, který se umístil na předních 5 místech v žebříčcích studentského hlasování dle bodu 

7a) těchto pravidel, nebo 
o pedagoga, který získal písemnou podporu min. 15 akademických pracovníků příslušné součásti. 

Vyhodnocení 
4) Vyhodnocení výsledků soutěže provádí k tomu ustavená komise rektora (dále jen „komise“). Předsedou 

komise je prorektor pro akademické záležitosti. V komisi jsou zastoupeny všechny fakulty MU 
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prostřednictvím proděkanů pro studium a 3 zástupci studentů. Zástupce studentů nominuje Studentská 
komora Akademického senátu MU dle svého uvážení.  

5) Pedagog nominovaný studenty musí získat alespoň 15 nominací, aby byl zařazen mezi postupující pro 
hodnocení příslušnou komisí rektora. Nominace udělené 1 pedagogovi ve více podkategoriích ceny budou 
sečteny a vyhodnoceny v té podkategorii, ve které pedagog získal nejvíce nominací. 

6) Po skončení sběru návrhů je pro další hodnocení proveden přepočet nominací studentů s cílem zmírnit 
zvýhodnění pedagogů předmětů s vysokým počtem studentů oproti vyučujícím specializovaných 
předmětů. 

o Počet hlasů (nominací), které byly jednomu učiteli uděleny, je přepočítán vůči počtu studentů, 
které pedagog v minulosti učil/vedl jim práci/školil je, resp. pouze těmi z nich, kteří jej mohli také 
volit (viz bod 2).  

o V případě předmětů jsou uvažovány ty, u kterých je pedagog uveden jako přednášející/cvičící. 
Studenty předmětu jsou všichni zapsaní studenti předmětu (nerozlišuje se, kterým pedagogem 
byl který student v konkrétní přednášce vyučován, ani to, jak student předmět ukončil). Pokud jsou 
studenti v rámci jednoho předmětu rozděleni do seminárních skupin, jsou pedagogovi započítáni 
pouze studenti jeho seminární skupiny.  

o Studenti jsou stejně jako pedagogové uvažováni jako fyzické osoby, tj. každý student může být ke 
každému pedagogovi přiřazen právě jednou (tj. i pokud pedagog učí studenta ve více předmětech, 
v podílu se student objeví jen jednou).  

7) Pro vyhodnocení obdrží komise k dispozici tyto podklady: 
a) návrhy studentů: 

• žebříček pedagogů, kteří se umístili na prvních 5 místech za každou oblast, seřazený podle 
výše zmíněného přepočtu nominací, 

• žebříček pedagogů, kteří se umístili na prvních 5 místech v žebříčku za každou oblast, 
seřazený podle absolutního počtu nominací, 

• údaje, které do výpočtu vstoupily – tj. počet nominací a počet uvažovaných studentů 
nominovaných pedagogů,  

• komentáře studentů k jednotlivým nominacím (pokud byly vyplněny), 
b) návrhy vedoucích součástí MU (dle bodu 3 těchto pravidel) s písemným odůvodněním nominace 

daného pedagoga.  
c) podrobné informace o všech nominovaných pedagozích za poslední 4 semestry: 

a. výsledky z předmětové ankety, 
b. výpis vyučovaných předmětů (včetně informace o jazyku výuky daného předmětu)  
c. výpis vedených prací, 
d. výpis výukových a vzdělávacích materiálů, vč. elektronických publikací na El-portálu IS MU, 

kterých je pedagog (spolu)autorem. 
8) Komise navrhuje rektorovi vítěze příslušné podkategorie, které vybírá z návrhů studentů a návrhů 

vedoucích součástí MU. Komise o svých návrzích rozhoduje většinově hlasováním na zasedání v plénu.   
9) Jednotlivé vítěze závěrem schválí rektor MU. 
10) Vítězové jsou vyhlášeni rektorem MU, získávají medaili a finanční odměnu. Pokud rektor nerozhodne 

jinak, bude s výsledky soutěže širší veřejnost seznámena až po oficiálním vyhlášení vítězů soutěže.  
11) Pro potřeby oceňování kvalitní pedagogické praxe i na úrovni jednotlivých součástí MU budou podrobné 

výsledky soutěže poskytnuty vedoucím součástí MU, tyto informace ovšem nebudou veřejně přístupné. 
Zveřejněn bude však seznam pedagogů, kteří se objevili v návrzích dle bodu 7, a to v abecedním pořadí 
(bez uvedení pořadí a údajů o počtu nominací). 

12) Oceněný pedagog nemůže být v dalších ročnících soutěže znovu nominován.  

Soutěž o ceny pro studenty 
13) Každý student, který vyplní nominační dotazník alespoň pro jednoho pedagoga, může být zařazen do 

soutěže o drobné ceny. 
14) Každý student vstoupí do soutěže o ceny právě jednou.  
15) Vybráni budou tři studenti na každé fakultě, kteří obdrží drobné věcné ceny (např. mikina MU, hrnek MU 

apod.). 
16) Vybraní studenti budou o výhře informováni prostřednictvím emailu zaslaného na univerzitní emailovou 

adresu. 
 
 
Soutěž zajišťuje Odbor výzkumu Rektorátu MU (e-mail: oaz@rect.muni.cz).  


