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Cena Josefa VAVROUŠKA 

Fakulta sociálních věd UK v Praze, ročník dvacátý 2015 

Výsledek jednání komise pro Cenu Josefa VAVROUŠKA 

 

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

datum: 14. září 2015 

přítomni:  

Prof. Ing. Lubomír MLČOCH, CSc., předseda   Fakulta sociálních věd UK Praha 

Doc. Mgr. Bohuslav BINKA, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU 

Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc.  Právnická fakulta UK Praha 

Doc. PhDr. Barbora OSVALDOVÁ Fakulta sociálních věd UK Praha 

Prof. RNDr. Adam PETRUSEK, Ph.D.  Přírodovědecká fakulta UK Praha 

Prof. PhDr. Martin POTŮČEK, CSc., MSc.  Fakulta sociálních věd UK Praha  

PhDr. Ivan RYNDA Fakulta humanitních studií UK 

Soutěže o Cenu Josefa VAVROUŠKA se v roce 2015 zúčastnili autoři dvaceti pěti (25) prací z následujících škol: 

Masarykova Univerzita 

Fakulta sociálních studií    (1) 

Mendelova Univerzita v Brně 

Lesnická a dřevařská fakulta (1) 

Univerzita Karlova v Praze  

Fakulta sociálních věd   (9) 

Fakulta humanitních studií  (2) 

Právnická fakulta    (5) 

Přírodovědecká fakulta  (2) 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Právnická fakulta    (3) 

University of St. Gallen    (1) 

České vysoké učení technické   (1) 

 

Výbor pro Cenu Josefa VAVROUŠKA konstatoval, že zejména ve skupině diplomových prací zaslaných do soutěže 

většina převyšuje úroveň postačující k obhajobám. V několika ohledech se nejlepší práce mohou poměřovat 

se studiemi zaslanými do kategorie disertačních. V kategorii bakalářských výrazně vynikly obě oceněné práce. U 

vítězné bakalářské práce jeden člen Výboru konstatoval, že autor ho zaujal zejména svou metodou, když kořeny 

zjišťovaných skutečností neváhal hledat v minulosti, ověřoval si stabilitu hodnot respektovaných ve společnosti po 

několik desetiletí a zkoumal, zda na některých „společenských“ hodnotových škálách nedochází s přibývajícím 

časem ke změnám. 
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Členové Výboru opakovaně shledali, jak je obtížné shodnout se na přednostech a slabinách jednotlivých 

soutěžních prací, když jako představitelé odlišných disciplín (ekonomie, sociologie, ekologie, etika a filosofie, 

právo, žurnalistika a komunikace, biologie a přírodní vědy) respektují a jsou uvyklí používat osobitou kulturu 

výzkumu, argumentace a prezentování znalostí, názorů a výsledků práce ve svém oboru poznání. Jako účelné 

východisko z této situace se osvědčilo hlasování členů Výboru o jednotlivých soutěžních pracích. 

Typ prací:  Disertační šest (6), diplomové třináct (13), bakalářské šest (6). 

Jednání Výboru pro Cenu Josefa Vavrouška 

Z celkového počtu sedmi členů Výboru byli všichni přítomni a hodnotili zaslané práce na místě. 

Průběh a hodnocení soutěže 

V jednací místnosti byly k dispozici všechny práce včetně posudků. Práce byly před jednáním Výboru (během 

července, srpna a září 2015) k dispozici ve dvou výtiscích (včetně elektronické podoby) v budově IES 

v Opletalově ul. 26 k prostudování. 

Při diskusi jak o pracích bakalářských, tak zejména při diskusích o diplomových pracích členové Výboru 

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

provedením, od studií s novými a zajímavými pohledy na analyzované jevy. Po mnohostranné a důkladné 

debatě pro každou jednotlivou kategorii stanovil každý člen Výboru své pořadí nejlepších prací. Z anonymního 

hlasování se sečetly body udělené soutěžícím pracím a určilo se výsledné pořadí. 

Výbor rozhodoval po prostudování a posouzení všech přihlášených prací na základě individuálního hodnocení 

přítomných členů. Rozhodnutí Výboru o výsledcích osmnáctého ročníku soutěže bylo konsensuální a výsledek 

jednání (včetně přidělení peněžních odměn) 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 Výboru o pořadí oceněných: 

Výbor udělil ocenění ve třech kategoriích: 

Kategorie bakalářských prací: 

První místo v kategorii bakalářských získal Lukáš HOCHMANN za práci: Economic Rationale for Damage 
Functions Entering the Social Cost of Carbon 

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

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

Druhé místo v kategorii bakalářských získal Jakub KOUŘÍLEK za studii: Does the Shale Gas Revolution 
Mean the End of Biofuels? 

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

Vedoucím a konzultantem byl Prof. Ing. Karel JANDA M. A., Dr., Ph.D. 

 

Kategorie magisterských prací: 

První místo v kategorii diplomových prací získala Tereza ZAVADILOVÁ za studii: Právní úprava obecné 
územní ochrany přírody a krajiny 

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

Vedoucím a konzultantem byl Doc. JUDr. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D. 
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Druhé místo získali dva soutěžící. Ondřej BUŠEK za práci: Jak se liší druhové bohatství a početnost ptáků 
mezi vojenskými výcvikovými prostory a okolní krajinou? Případová studie z vojenského újezdu Hradiště. 

Práce byla obhájena na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, studijní program Biologie, studijní 

obor Ekologie. 

Práci vedl Doc., Mgr. Jiří REIF, Ph.D. 

Druhým oceněným je Šimon FIALA za práci: Cyklističtí lobbyisté a vynalézání politiky v pozdně moderní době 

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

Vedoucím a konzultantem byl Prof. PhDr. Jiří KABELE, Ph.D. 

Třetí místo v kategorii diplomových prací rovněž získaly dvě studie. 

Diplomová práce Ľuboše SLOVÁKA: Rehabilitace smyslově vnímaného světa z environmentální 
perspektivy Davida ABRAMA 

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

ekologie. 

Vedoucím a konzultantem byl Mgr. Tomáš DANĚK, Ph.D. 

A diplomová práce Zuzany VALOVÉ: Trestní odpovědnost v ochraně životního prostředí 

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

Vedoucím a konzultantem byl Doc. JUDr. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D. 

Výbor udělil Čestné uznání Petře PACÁKOVÉ za práci: Návrh dřevostavby podle principů trvale 
udržitelného rozvoje 

Práce byla obhájena na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy Univerzity v Brně, na Ústavu základního 

zpracování dřeva. 

Práci vedla Ing. Jitka ČECHOVÁ. 

Kategorie disertačních prací: 

První místo v kategorii disertačních prací získal Mgr. Michal FERENC za studii: Environmentální 
a ekologické determinanty struktury urbánních ptačích společenstev 

Práce byla obhájena na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na Katedře ekologie.  

Vedoucím a konzultantem byl RNDr. Ondřej SEDLÁČEK, Ph.D. 

Druhé místo získal Miroslav SYROVÁTKA za studii: Analýza ukazatele: Commitment to Development Index 

Práce byla obhájena na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, v Centru pro otázky životního 

prostředí.  

Vedoucím a konzultantem byl PaedDr. Tomáš HÁK, Ph.D. 

Dále Výbor v kategorii disertačních prací udělil dvě Čestná uznání, která získaly: Pavla BEJČKOVÁ za studii: 

Trestněprávní ochrana životního 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. 

Druhé čestné uznání získala Petra TVRDÁ za studii: Návratnost energie solárních termických systémů 

Práce byla obhájena na Českém vysokém učení technickém v Praze, na Fakultě stavební. 

Vedoucím a konzultantem byl Ing. Stanislav FROLÍK, Ph.D. 
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Diplomy budou autorům oceněných prací předány (dne 11. listopadu 2015, ve 14
00

 hod. Termín je nutno ověřit 

na děkanátě fakulty.) v Malé aule Karolina u příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady FSV UK. 

 

V Praze dne 30. září 2015      zapsal PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. 

 


