
Slosování anketních lístků o ceny

Preambule:
Slosování anketních lístků o ceny pořádá Studentská unie při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské
ČVUT v Praze, z.s. při příležitosti vyhodnocení ankety k výuce na FJFI. Cílem slosování je 
propagace ankety mezi studenty a zajištění zpětné vazby, která je důležitou součástí zkvalitnění 
výuky.

Podmínka účasti:
Slosování se automaticky účastní každý, kdo řádně vyplní a zašle do systému alespoň jeden anketní
lístek hodnocení výuky a zároveň dá najevosouhlas se zařazením své osoby do slosování 
zaškrtnutím příslušné možnosti v rozhraní ankety. Vyplní-li student více anketních lístků (např. k 
více různým předmětům), bude do slosování zařazen každý zvlášť; šance na výhru se tedy zvýší.

Průběh slosování a zajištění anonymity:
Správce ankety na úrovni ČVUT poskytne proděkanovi pro pedagogiku na FJFI seznam studentů, 
kteří vyplnili anketu. Slosování proběhne pod dohledem pana proděkana a tříčlenné komise. Tuto 
komisi jmenuje předseda SU FJFI tak, aby alespoň jeden její člen byl zároveň členem Výkonné 
rady SU FJFI. Ceny se losují v pořadí sestupně od nejhodnotnější. Student smí být vylosován 
v daném semestru pouze jednou. Losování, při kterém je vylosován již jednou vylosovaný student, 
se opakuje. Seznam studentů, sloužící jako podklad pro losování, obsahuje pouze jednoznačnou 
identifikaci studenta (např. jeho číslo, nebo login do KOSu). Neobsahuje informaci o tom, které 
předměty student vyplnil a jak. Seznam je považován za neveřejný a komise a pan proděkan se 
zavazují mlčenlivostí k jeho obsahu.

Ceny:
Výherce má právo na výběr ceny dle vlastního výběru z následující množiny, a to vždy 
v příslušném cenovém limitu:

• Elektronika sloužící pro vzdělávání (tablet, e-ink čtečka, atd.) dle vlastního výběru.
• Roční předplatné odborného časopisu (Nature, Science, apod.).
• Odborná literatura nebo učebnice dle vlastního výběru.
• Jiná věcná cena úzce související se vzděláváním. V případě pochybností rozhoduje komise.

Kategorie A – do 7000 Kč 1X
Kategorie B – do 3500 Kč 2X
Kategorie C – do 1500 Kč 4X

Vyhodnocení a předání cen:
Komise zajišťuje zveřejnění výsledků slosování a předání cen výhercům. Výherce má právo cenu
odmítnout - v takovém případě není cena udělena. V daném limitu je možné ceny kombinovat 
(např. několik knih, čtečka + ekniha…). Výherce je povinen si cenu vyzvednout do začátku 
semestru následujícího po tom, v němž proběhlo slosování. Pokud si svou výhru nevyzvedne v 
daném časovém limitu a ani nekontaktuje odpovědného člena komise s žádostí o prodloužení lhůty, 
výhra propadá.
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