
Studentská cena Velemlok 

Studentská cena Velemlok je udělována nejlépe hodnoceným pedagogům v rámci každé sekce. 

Speciální cena SKAS je udělována za předměty, které jsou svojí povahou mimosekční. Laureáty 

vybírají členové Studentské komory akademického senátu PřF UK (SKAS) dle výsledků získaných 

pomocí studentského hodnocení výuky. Jednotlivým odpovědím v hodnocení jsou přiděleny body 

a celkové skóre je vypočtené váženým průměrem dle důležitosti otázky. SKAS také může brát v potaz 

počet respondentů či návratnost ankety. 

Pravidla pro udílení ceny Velemlok 

1. Studentská cena Velemlok (dále jen „cena“) je udělována jako čestné ocenění nejlepších vyučujících 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

2. Nominanti ceny jsou vybíráni na základě výsledků hodnocení výuky studenty, které probíhá podle 

Řádu hodnocení studia. Kritéria, jež se použijí pro výběr nominantů, a způsob jejich vyhodnocení určuje 

Studentská komora akademického senátu (dále jen “SKAS”) po konzultaci se studentským 

organizátorem ankety a pověřeným členem kolegia děkana.  

3. Nominanty ceny se stávají vyučující deseti nejlépe hodnocených předmětů (dle vybraných kritérií 

a způsobu hodnocení ve smyslu odst. 2) z každé sekce fakulty, přičemž další pracoviště podílející se na 

výuce se pro tento účel přiřadí k sekcím následovně: Ústav pro životní prostředí se přiřadí k sekci 

geologické, Katedra tělesné výchovy k sekci geografické a Ústav aplikací matematiky a výpočetní 

techniky k sekci chemické.  

4. Laureáty ceny vybírá z nominantů SKAS, a to zpravidla jednoho z každé sekce a jednoho ze seznamu 

předmětů definovaném v odst. 3., které jsou svou povahou nadsekční. Jména laureátů ceny sdělí SKAS 

děkanovi fakulty nebo pověřenému členu kolegia děkana, a předsedovi ASF prostřednictvím člena 

předsednictva ASF, který je členem SKAS, a to nejpozději 15 dní přede dnem vyhlášení a předání ceny. 

5. Cena je vyhlášena a předána veřejně, zpravidla na reprezentačním plese fakulty, děkanem 

a zástupcem SKAS.  

Kritéria a způsob hodnocení ve smyslu odst. 2: 

1. Pro hodnocení se použijí následující otázky dotazníku Studentského hodnocení kvality výuky 

zaměřené na osobu vyučujícího: 

▪ Jaká je celková kvalita tohoto kurzu? 

▪ Jaký je vyučující v přednášení? 

▪ Je vyučující vstřícný a snaží se o vysvětlení problému? 

▪ Jsou studijní materiály k tomuto předmětu kvalitní, vhodné k učení a dostupné? 

▪ Stanovil vyučující jasně a včas požadavky na splnění předmětu? 

2. Otázkám v odst. 1 těchto Kritérií se přiřazuje váha, podle jejich souvislosti s kvalitou vyučujících 

takto: otázkám 1 a 2 se přiřazuje váha 3, otázce 3 váha 2 a otázkám 4 a 5 se přiřazuje váha 1. Pětice 

nominantů ve smyslu odst. 2 Kritérií se následně vybere dle nejnižší hodnoty váženého průměru otázek 

uvedených zde v odst. 1. 
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