Pravidla pro udílení ceny Velemlok
1. 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 vedoucí ankety po konzultaci se studentským organizátorem
ankety, pověřeným členem kolegia děkana a předsedou Studijní komise Akademického
senátu fakulty, a to před započetím hodnocení výuky v období, na něž se výběr kritérií
vztahuje. Tato kritéria se vhodným způsobem zveřejňují.
3. Nominanty ceny se stávají vyučující pěti 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. Vedoucí ankety předá seznam nominantů Studentské komoře Akademického senátu
fakulty (dále SKAS) prostřednictvím člena předsednictva Akademického senátu fakulty (dále
ASF), který je členem SKAS, a to nejpozději 40 dní přede dnem vyhlášení a předání ceny.
5. Laureáty ceny vybírají z nominantů členové SKAS, a to zpravidla jednoho z každé sekce.
Výběr laureátů probíhá tajným hlasováním. Jména laureátů ceny sdělí SKAS děkanovi fakulty
a předsedovi ASF prostřednictvím člena předsednictva ASF, který je členem SKAS, a to
nejpozději 15 dní přede dnem vyhlášení a předání ceny.
6. Cena je vyhlášena a předána veřejně, zpravidla na reprezentačním plese fakulty, děkanem
a zástupcem SKAS.

Pravidla projednala a schválila Studentská komora Akademického senátu Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 13. 11. 2012.
Bc. Jan Kříž, 1. místopředseda ASF
Pravidla projednala a schválila Studijní komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze dne 24. 11. 2012.
Bc. Tomáš Macháček, předseda Studijní komise ASF

Kritéria a způsob hodnocení ve smyslu odst. 2
1. Pro hodnocení se použijí následující otázky dotazníku Studentského hodnocení kvality
výuky zaměřené na osobu vyučujícího:
10. Vyučující ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět.
11. Vyučující je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému.
12. Vyučující je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci).
13. Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná).
14. Výuka zbytečně neodpadala.
15. Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu.
2. Pro hodnocení se dále použijí následující otázky dotazníku Studentského hodnocení kvality
výuky zaměřené na hodnocený předmět:
16. Jaká je celková kvalita tohoto kurzu?
17. Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný.
19. Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné.
20. Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení.
21. Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení?
3. Jako klíčové se stanovují otázky číslo 10, 11 a 16 a přiřazuje se jim váha 2,5. Ostatním
použitým otázkám se stanovuje váha 1,0.
4. Pětice nominantů ve smyslu odst. 2 Kritérií se následně vybere dle nejnižší hodnoty
váženého průměru otázek uvedených zde v odst. 1 a 2.

Kritéria a způsob hodnocení schváleny dne 4. 12. 2012.
RNDr. Kateřina Blažová, vedoucí ankety
Mgr. Jan Havlík, studentský organizátor ankety
doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., pověřený člen kolegia děkana
Bc. Tomáš Macháček, předseda Studijní komise AFS

