V Praze dne 16. září 2019
UKPF/262560/2019

Univerzita Karlova
Právnická fakulta

Opatření děkana č. 11/2019,
o cenách za výbornou vzdělávací činnost na fakultě
K provedení čl. 42 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy podle čl. 11 odst. 2 Statutu
Právnické fakulty Univerzity Karlovy vydávám toto opatření děkana:
Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Toto opatření upravuje udělování cen za výbornou vzdělávací činnost děkanem.
(2) Cenami za výbornou vzdělávací činnost jsou
a)
b)
c)
d)

Cena pro nejlepšího vyučujícího,
Cena pro nejlepší výukové pracoviště,
Cena pro nejlepšího vyučujícího doktoranda a
Cena za inovaci ve výuce.
Čl. 2
Cena pro nejlepšího vyučujícího

(1) Cena pro nejlepšího vyučujícího se uděluje 3 akademickým pracovníkům, kteří
obdrželi nejvyšší počet hlasů ve studentském hlasování. V případě rovnosti hlasů jsou oceněni
3 akademičtí pracovníci s nejvyšším počtem hlasů a všichni ti, kteří dosáhli stejného nebo
vyššího počtu hlasů jako třetí v pořadí.
(2) Studentské hlasování se může účastnit každý student magisterského studijního
programu Právo a právní věda. Student může po jednom hlasu dát nejvýše 3 kvalifikujícím se
akademickým pracovníkům. Pro studentské hlasování se kvalifikuje 15 akademických
pracovníků s nejlepším výsledkem v hodnocení výuky studenty, kteří jsou akademickými
pracovníky ke konci akademického roku, za který se cena uděluje.
(3) Nejlepší výsledek v hodnocení výuky studenty se určí nejnižším aritmetickým
průměrem hodnocení.
(4) Jestliže stejného výsledku jako patnáctý v pořadí dosáhne více akademických
pracovníků, postoupí do studentského hlasování ti, kteří dosáhli stejného nebo lepšího
výsledku jako patnáctý v pořadí.
(5) Cenu pro nejlepšího vyučujícího lze udělit pouze tomu, kdo je ke dni jejího udělení
akademickým pracovníkem. Nesplňuje-li osoba podle odstavce 1 věty druhé tuto podmínku,
udělí se cena dalšímu akademickému pracovníkovi v pořadí.
Čl. 3
Cena pro nejlepší výukové pracoviště
(1) Cena pro nejlepší výukové pracoviště se uděluje katedře, ústavu nebo centru fakulty
podílejících se na výuce, na nichž působící vyučující mají celkově nejnižší aritmetický průměr
výsledků v hodnocení výuky studenty. Cena může být udělena pracovišti, které garantuje

-2alespoň jeden povinný nebo povinně volitelný předmět a jestliže bylo hodnoceno alespoň
5 vyučujících působící na daném pracovišti.
(2) Jestliže vyučující působí na více pracovištích, pro potřeby výpočtu aritmetického
průměru pracoviště se použijí výsledky hodnocení daného vyučujícího ve studijních
předmětech, které jsou garantovány daným pracovištěm.
(3) Jestliže stejného výsledku dosáhne více pracovišť, jsou oceněna všechna pracoviště,
která dosáhla stejného nejlepšího výsledku.
Čl. 4
Cena pro nejlepšího vyučujícího doktoranda
(1) Cena pro nejlepšího vyučujícího doktoranda se uděluje studentovi doktorského
studijního programu uskutečňovaného na fakultě, který je zapojen do výuky v rozsahu
alespoň 20 výukových hodin seminářů povinných předmětů nebo přednášek povinně
volitelných předmětů za alespoň jeden semestr, a zároveň dosáhl nejlepšího výsledku
v hodnocení výuky studenty.
(2) Nejlepší výsledek v hodnocení výuky studenty se určí nejnižším aritmetickým
průměrem hodnocení.
(3) Cena může být udělena studentovi, jehož splnění podmínky rozsahu výuky potvrdí
vedoucí katedry, na kterou je student zařazen, studijnímu oddělení do konce daného
akademického roku.
Čl. 5
Cena za inovaci ve výuce
(1) Cena za inovaci ve výuce se uděluje garantovi studijního předmětu, jehož studijní
předmět zahrnuje nové metody a formy výuky nebo kontrol studia, a přispívá šíření dobré
praxe a excelence v oboru. V případech zvláštního zřetele může být cena udělena i osobě,
která významně přispěla inovativnosti výuky na fakultě.
(2) Cena je udílena na návrh člena akademické obce, jež obsahuje zdůvodnění, v čem
spatřuje inovativnost studijního předmětu, nebo na základě rozhodnutí děkana.
(3) Při udílení ceny jsou zohledněny výsledky hodnocení výuky studenty.
(4) Děkan může cenu udělit za 1 akademický rok více osobám. Děkan může také
rozhodnout, že cena nebude za daný akademický rok udělena.
(5) Návrh podle odstavce 2 se podává děkanovi do konce daného akademického roku.
Čl. 6
Společná ustanovení
(1) Ceny za výbornou vzdělávací činnost se udělují za akademický rok, a to v zimním
semestru bezprostředně následujícího akademického roku.
(2) Pro účely výpočtu aritmetického průměru hodnocení se použijí výsledky hodnocení
výuky studenty za zimní a letní semestr akademického roku, za který jsou ceny udělovány.
Výsledky hodnocení kategorií „srozumitelnost“ a „zajímavost“ se pro potřeby výpočtu násobí
koeficientem 2,0; ostatní výsledky jsou násobeny koeficientem 1,0.

-3(3) V případě, že vyučující je zapojen do výuky více než jednoho studijního předmětu
nebo vyučuje v rámci jednoho studijního předmětu ve více formách výuky, použije se
aritmetický průměr všech hodnocení těchto studijních předmětů nebo forem výuky.
(4) Aritmetický průměr hodnocení se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.
(5) V případě, že vyučující je ve studijním předmětu nebo ve formě výuky hodnocen
méně než 15 studenty, dané hodnocení se pro účely výpočtu aritmetického průměru
hodnocení nepoužije. Pokud vyučující není hodnocen v žádném studijním předmětu alespoň
15 studenty, nebude pro potřeby cen zohledněn.
Čl. 7
Přechodná ustanovení
(1) Ceny za výbornou vzdělávací činnost se udělí i za akademický rok 2018/2019.
(2) Návrhy na udělení ceny za inovaci ve výuce za akademický rok 2018/2019 lze
podávat do 31. října 2019 do 14:00 na sekretariát fakulty.
Čl. 8
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r.
děkan

