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Soutěže o Cenu Josefa VAVROUŠKA se v roce 2012 zúčastnili autoři a autorky celkem jedenácti (11) prací 

z následujících vysokých škol: 

Masarykova Univerzita v Brně 

Fakulta sociálních studií  (3) 

Přírodovědecká fakulta  (1) 

University of Amsterdam 

Faculty of Economics and Business    (1) 

Univerzita Karlova v Praze  

Fakulta sociálních věd, (1) 

Katolická teologická fakulta,   (1) 

Právnická fakulta,  (3) 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Přírodovědecká fakulta  (1) 

Komise ustavená k posouzení zaslaných prací konstatovala, že převážná většina studií byla vynikající 

nebo velmi dobré kvality, takže prokazatelně naplnily odkaz Josefa VAVROUŠKA. Několik prací však 

členové komise označili jako průměrné, nebo jako práce příliš úzce zaměřené. U jedné práce členové 

komise konstatovali, že odkaz Josefa VAVROUŠKA naplňuje jen za předpokladu, že jej budeme chápat 

tak široce, jak možno. Navíc u této práce není jisté, zda byla obhájena. Neobsahuje posudky vedoucího 

a oponenta, jen citáty části diskuse s oponentem. 

Typ prací:  Disertační práce (1), diplomové práce (9), bakalářská práce (1). 

Rozhodnutí komise o pořadí oceněných: 

Komise se, stejně jako v předchozích ročnících, rozhodla rozdělit ceny do tří kategorií: 

Kategorie vědecko-výzkumné (doktorské disertační) práce: 

Cenu Josefa VAVROUŠKA získala JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D. za práci: Právní zodpovědnost za 

ztráty na životním prostředí. 

Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na katedře práva životního prostředí. 

Vedoucím a konzultantem byl Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 



Kategorie magisterské práce: 

První místo v kategorii diplomových prací získala Mgr. Lenka SOBOTOVÁ, za studii: Challenges for 

participatory development in informal urban settlements 

Práce byla obhájena na Univerzitě Palackého v Olomouci, na Katedře rozvojových studií Přírodovědecké 

fakulty. 

Vedoucím a konzultantem byl Dr. Erhard BERNER 

Druhé místo v kategorii diplomových prací získal Mgr. Tomáš BAĎURA za studii: Valuation of Ecosystem 

Services: a Methodological Perspective. 

Práce byla obhájena na University of Amsterdam, Faculty of Economics and Business. 

Vedoucí a konzultantem byl Prof. Dr. J. B. Davis. 

Dvě třetí místa v kategorii diplomových prací získaly: Mgr. Kateřina DOSTÁLOVÁ za studii: Právní 

úprava vytvoření a ochrany soustavy NATURA 2000 

Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na Katedře práva životního prostředí. 

Práci vedl Doc. JUDr. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D. 

a Mgr. Kamila KLEMEŠOVÁ za studii: Analýza hydrologických rizik v povodí dolní Bečvy 

Práce byla obhájena na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, v Geografickém ústavu. 

Vedoucím byl RNDr. Miroslav KOLÁŘ, CSc. 

Kategorie bakalářské práce: 

V této kategorii nebyla udělena žádná cena. 

 

Ocenění byla autorům vítězných prací předána dne 14. listopadu 2012 v Malé aule Karolina u příležitosti 

slavnostního zasedání Vědecké rady FSV UK. 


