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Cena Josefa VAVROUŠKA 

Fakulta sociálních věd UK v Praze, ročník osmnáctý 2013 

Zápis z jednání komise pro Cenu Josefa VAVROUŠKA 

Místo:  Fakulta sociálních věd UK v Praze, Institut ekonomických studií, Opletalova 26, Praha 1 

Datum: 25. září 2013 

Soutěže o Cenu Josefa VAVROUŠKA se v roce 2013 zúčastnili autoři dvaceti sedmi (27) prací z následujících škol: 

Masarykova Univerzita v Brně 

Fakulta sociálních studií  (2) 

Pedagogická fakulta   (1) 

Mendelova Univerzita v Brně 

Zahradnická fakulta  (1) 

Univerzita Karlova v Praze  

Fakulta sociálních věd  (4) 

Fakulta humanitních studií  (4) 

Husitská teologická fakulta  (3) 

Právnická fakulta,   (7) 

Přírodovědecká fakulta (1) 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta managementu (1) 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Přírodovědecká fakulta  (2) 

Fakulta tělesné kultury (1) 

Komise ustavená k posouzení zaslaných prací konstatovala, že většina studií je velmi dobře zpracována, 
nebo jsou vynikající. Často vynikají ve více oblastech, ale též způsobem zpracování. U několika prací 
však komise konstatovala, že soutěžící si sice vybrali závažný námět, který však byl, bohužel,  
zpracován příliš povšechně. Bez ambice prezentovat zvolené téma jako výsledek důkladné a objevné 
analýzy. 

Komise na závěr jednání konstatovala, že letošního ročníku se nově účastnili soutěžící několika dalších 
univerzit a vysokých škol. Mezi zaslanými pracemi nebyla žádná podprůměrná. Letošní ročník soutěže 
jak počtem zaslaných prací, tak jejich úrovní a zejména rozmanitostí námětů, a v několika případech 
vynikajícím zpracováním, prokazatelně naplnil odkaz Josefa VAVROUŠKA. 

Typ prací  Diplomové práce (20), bakalářské práce (7). 

Jednání komise 

Z celkového počtu sedmi členů hodnotili zaslané práce čtyři členové komise na místě. Při jednání se přihlíželo k 

zaslanému písemnému návrhu prof. Potůčka. Celkem hodnotilo pět členů komise ze sedmi. 

Průběh a hodnocení soutěže 

V jednací místnosti byly k dispozici všechny práce včetně posudků. U převážné většiny prací byl vložen nosič 

s elektronickou verzí. Všechny práce byly před jednáním komise k dispozici ve dvou výtiscích a v elektronické 

podobě. K prostudování byly připraveny v budově IES v Opletalově ul. 26 během července a srpna 2013. 
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Při diskusi jak o pracích bakalářských, tak zejména při diskusích o diplomových pracích přítomní členové 

konstatovali, že je obtížné postihnout a správně ocenit rozdíly mezi pracemi, které vynikají obsahem a 

objemem, od studií s novými a zpravidla objevnými pohledy na studované jevy. Jako obtížné se rovněž ukázalo, 

jak vystihnout a ocenit, když jedna skupina prací vyniká závažností makro, nebo i celosvětově významným 

problémem, zatímco druhá skupina prací se orientuje na důležité náměty mikro. Po mnohostranné a důkladné 

diskusi stanovil každý člen komise své pořadí nejlepších prací. Udělené body se poté sečetly, k výsledku se 

připočítaly návrhy prof. Potůčka a určilo se výsledné pořadí. 

Komise rozhodovala po prostudování a posouzení všech přihlášených prací na základě individuálního 

hodnocení svých členů. Rozhodnutí komise o výsledcích osmnáctého ročníku soutěže bylo konsensuální a 

výsledek jednání lze považovat za jednomyslný. Veškeré podkladové materiály a zaslané práce budou 

k dispozici v archivu Ceny Josefa VAVROUŠKA na Institutu ekonomických studií FSV UK. 

Rozhodnutí komise o pořadí oceněných: 

Komise udělila ocenění ve dvou kategoriích: 

Kategorie magisterské práce: 

První místo v kategorii diplomových prací získala Mgr. Selma HAMDI, za studii: Ropa a voda v Saúdské 

Arábii optikou udržitelného rozvoje: možné scénáře dalšího vývoje 

Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, na Institutu politologických studií. 

Vedoucím a konzultantem byl PhDr. Michael ROMANCOV, Ph.D. 

Druhé místo v kategorii diplomových prací získala Mgr. Kateřina LÉBLOVÁ za studii: Sociální motivace 

k ochraně přírody v ČR do roku 1956: Analýza vybraných chráněných území 

Práce byla obhájena na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, na Katedře sociální a kulturní 

ekologie. 

Vedoucí a konzultantem byl PhDr. Ivan RYNDA 

Dvě třetí místa v kategorii diplomových prací získali: Mgr. Barbora BREZINOVÁ za studii: Princípy 

ochrany životného prostredia 

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

Práci vedla  JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D. 

a Mgr. Jakub HEMALA za studii: Subjektivní blahobyt. Přístupy a hodnocení v EU-15  a ČR. 

Práce byla obhájena na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, na Katedře sociální a kulturní 

ekologie. 

Vedoucím byl Ing. Radek TRNKA, Ph.D. 

Komise dále udělila v kategorii diplomových prací dvě Čestná uznání, která získali: Mgr. Tomáš BABKA za 

studii: Svah mezi Vinohrady a Židenicemi v Brně – diplomní projekt dotvoření vybraných urbánních 

prostorů 

Práce byla obhájena na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, v Ústavu zahradnické a krajinářské 

architektury. 

Vedoucím byl Prof. Ing. Jiří DAMEC, CSc. 
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a Mgr. Tomáš CHYLÍK za studii: Environmentální aspekty neoliberalismu – případová studie pro-

environmentálních představitelů ekonomického neoliberalismu. 

Práce byla obhájena na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, na Katedře environmentálních 

studií. 

Vedoucím a konzultantem byl Mgr. Bohuslav BINKA, Ph.D. 

Kategorie bakalářské práce: 

První místo v kategorii bakalářských prací získal Štěpán CHRZ za studii: Provázanost trhů potravin, biopaliv 

a fosilních paliv. 

Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze, na Institutu ekonomických studií. 

Vedoucím a konzultantem byl Ing. Zdeněk HRUBÝ, CSc. 

 

Dvě druhá místa v kategorii bakalářských prací získali: Pavla BLÁHOVÁ za studii: Genetically Modified 

Biofuels in the Context of Central Europe 

Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze, na Institutu ekonomických studií. 

Vedoucím a konzultantem byl prof. Ing. Karel JANDA, Ph.D. 

Další druhé místo získala Kateřina HRADILOVÁ za studii: Perspektivy čínského modelu růstu pro rozvojový 

svět 

Práce byla obhájena na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, na Katedře rozvojových 

studií. 

Vedoucím a konzultantem byl Mgr. Miroslav SYROVÁTKA, DiS. 

Komise dále udělila v kategorii bakalářských prací dvě Čestná uznání, která získali: Marek FREMUNT za 

studii: Vliv velikosti neziskové organizace na efektivitu jejího financování 

Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze, na Institutu ekonomických studií. 

Vedoucím a konzultantem byl PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. 

Další Čestné uznání získala Karolína HRDÁ za studii: Život na ulici pro osoby bez přístřeší ve věku 18 – 26 let 

na území hlavního města Prahy 

Práce byla obhájena na Husitské teologické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. 

Vedoucí a konzultantkou byla Mgr. Sylvie STRETTI 

Ocenění budou autorům vítězných prací předána dne 13. listopadu 2013 ve 14
00

 hod. v Malé aule Karolina 

u příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady FSV UK. 

 

V Praze dne 30. září 2013        zapsal   PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. 


