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Cena Josefa VAVROUŠKA 

Fakulta sociálních věd UK v Praze, ročník devatenáctý 2014 

Výsledek jednání komise pro Cenu Josefa VAVROUŠKA 

 

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

datum: 23. září 2014 

Soutěže o Cenu Josefa VAVROUŠKA se v roce 2014 zúčastnili autoři třinácti (13) prací z následujících škol: 

Masarykova Univerzita 

Fakulta sociálních studií    (1) 

Právnická fakulta   (1) 

Mendelova Univerzita v Brně 

Provozně ekonomická fakulta (1) 

Zahradnická fakulta   (1) 

Univerzita Karlova v Praze  

Fakulta sociálních věd   (5) 

Fakulta humanitních studií  (1) 

Právnická fakulta,    (2) 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Přírodovědecká fakulta   (1) 

Komise ustavená k posouzení prací konstatovala, že s jedinou výjimkou jsou zejména bakalářské studie 
velmi dobře zpracovány. Soutěžící převýšili obvyklou úroveň bakalářských prací nejen v odborných 
oblastech, ale též způsobem zpracování. U několika prací (ze všech zaslaných do soutěže) však komise 
konstatovala, že autoři si vybrali zajímavý námět, který ale byl, bohužel,  zpracován povšechně. Zvolené 
téma bylo prezentováno spíše jako obsáhlá kompilace, než jako výsledek důkladné a objevné analýzy. 

Typ prací:  Disertační (1), diplomové (8), bakalářské (4). 

Jednání komise 

Z celkového počtu sedmi členů hodnotilo zaslané práce na místě šest členů komise. Při jednání se nepřihlíželo k 

písemnému návrhu Mgr. Bohuslava BINKY, Ph.D. Jeho hodnocení nebylo během zasedání komise známo. E-

mail s vysvětlením příčiny absence, s omluvou a s přiloženým hodnocením dorazil až následujícího dne 

dopoledne. 

Průběh a hodnocení soutěže 

V jednací místnosti byly k dispozici všechny práce včetně posudků. S výjimkou jediné práce byl ve všech 

ostatních vložen nosič s elektronickou verzí. Všechny práce byly před jednáním komise k dispozici (opět 

s jedinou výjimkou) ve dvou výtiscích a v elektronické podobě. K prostudování byly připraveny v budově IES 

v Opletalově ul. 26 během července, srpna a září 2014. 

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 výkony, které vynikají obsahem a objemem, 

od studií s novými a zajímavými pohledy na studované jevy. Po mnohostranné a důkladné diskusi stanovil 

každý člen komise své pořadí nejlepších prací. Udělené body se sečetly a určilo se výsledné pořadí. 
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Komise rozhodovala po prostudování a posouzení všech přihlášených prací na základě individuálního 

hodnocení přítomných členů. Rozhodnutí komise o výsledcích devatenáctého 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 v Institutu ekonomických studií FSV UK. 

Rozhodnutí komise o pořadí oceněných: 

Komise udělila ocenění ve třech kategoriích. 

Kategorie bakalářské práce 

První místo v kategorii bakalářských získal Martin ŠPOLC za práci: Ekonomické a sociální dopady gamblingu 
v České republice. 

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

Vedoucím a konzultantem byl Prof. Ing. Lubomír MLČOCH, CSc. 

Druhé místo v kategorii bakalářských získala Kamila KLEMEŠOVÁ za studii: Povodně v kontextu veřejné 
správy. 

Práce byla obhájena na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity, na Oboru veřejné správy. 

Vedoucí a konzultantkou byla Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc. 

Třetí místo v kategorii bakalářských získala Dominika REČKOVÁ za studii: Publication Bias in Measuring 
Anthropogenic Climate Change. 

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

Vedoucím a konzultantem byl PhDr. Tomáš HAVRÁNEK, Ph.D. 

Kategorie magisterské práce 

První místo v kategorii diplomových prací získal Mgr. Jiří MATYÁŠ, za studii: Ochrana krajiny v právu 

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

Vedoucí a konzultantkou byla JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D. 

Současné druhé a třetí místo v kategorii diplomových prací získaly dvě studie. 

Šárka HELLEROVÁ za práci: Břidlicový plyn a střety (veřejných) zájmů (na příkladu lokalit Trutnovska a 
Berounska). 

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

ekologie. 

Vedoucím a konzultantem byl PhDr. Ivan RYNDA. 

Druhou studii napsala Tereza JŮNOVÁ a nazvala ji: Irish model of sustainable tourism applied to 
developing countries. 

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

rozvojových studií. 

Práci vedl  Doc., RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc. 

Dále komise v kategorii diplomových prací udělila dvě Čestná uznání, která získali: Barbora TRUNDOVÁ za 

studii: 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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Druhé čestné uznání získal Martin VORÁČ za studii: Postoje místních obcí ve sporu o Národní park 
Šumava v kontextu teorie advokačních koalic. 

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

Vedoucí a konzultantkou byla Mgr. Ing.  Zuzana DRHOVÁ, Ph.D. 

Kategorie disertační práce 

V této kategorii komise udělila Čestné uznání Mgr. Ľubomíru BUBELÍNYMU za studii: Lov a jeho právna 
úprava. 

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

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

Ocenění budou autorům vítězných prací předána dne 12. listopadu 2014, ve 14
00

 hod. v Malé aule Karolina u 

příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady FSV UK. 

 

V Praze dne 1. října 2014        PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. 


