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Cena Josefa VAVROUŠKA
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, ročník dvacátý první 2016
Zpráva o jednání Výboru pro Cenu Josefa VAVROUŠKA
Místo:

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Datum:

13. září 2016

Přítomni:
Prof. PhDr. Martin POTŮČEK, CSc., MSc., předseda

Fakulta sociálních věd UK

Doc. Mgr. Bohuslav BINKA, Ph.D.

Fakulta sociálních studií MU

Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc.

Právnická fakulta UK

Prof. Ing. Lubomír MLČOCH, CSc.

Fakulta sociálních věd UK

Doc. PhDr. Barbora OSVALDOVÁ

Fakulta sociálních věd UK

PhDr. Ivan RYNDA

Fakulta humanitních studií UK

Omluven:
Prof. RNDr. Adam PETRUSEK, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta UK

Soutěže o Cenu Josefa VAVROUŠKA se v roce 2016 zúčastnili autoři dvaceti sedmi (27) prací z následujících škol:
Masarykova Univerzita
Fakulta sociálních studií

(5)

Právnická fakulta

(1)

Mendelova Univerzita v Brně
Zahradnická fakulta

(1)

Univerzita Karlova
Fakulta sociálních věd

(7)

Fakulta humanitních studií

(6)

Právnická fakulta

(4)

Přírodovědecká fakulta

(1)

Univerzita Palackého v Olomouci
Právnická fakulta

(1)

Přírodovědecká fakulta

(1)

Výbor pro Cenu Josefa VAVROUŠKA (dále jen Výbor) konstatoval, že v kategorii bakalářských vynikly obě
oceněné práce. Silná a vyrovnaná byla soutěž v nejvíce obeslané skupině diplomových prací. Zde Výbor
rozhodoval o ocenění několika vynikajících a výtečných prací, a to v několika odlišných ohledech. Například z
hlediska přehledu o zkoumané problematice, rozvíjení etického a intelektuálního odkazu života a díla Josefa
VAVROUŠKA, rozsahu použitých pramenů, hloubky a účelnosti analýzy atd. Podle některých členů Výboru se
nejlepší práce mohou poměřovat se studiemi zaslanými do kategorie dizertačních. V kategorii diplomových prací
bylo oceněno nejvíce soutěžících. Žádnou ze zaslaných prací Výbor neoznačil jako podprůměrnou nebo slabou.
Členové Výboru opakovaně shledali, jak je obtížné shodnout se na přednostech a slabších aspektech jednotlivých
soutěžních prací, když jako představitelé odlišných disciplín (ekonomie, sociologie, ekologie, etika a filosofie,
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právo, žurnalistika a komunikace, biologie a přírodní vědy) respektují a jsou uvyklí používat osobitou kulturu
výzkumu, argumentace a prezentace znalostí a názorů ve svém oboru poznání. Jako účelné východisko z této
situace se ve složitých a „vyrovnaných“ případech osvědčilo hlasování o jednotlivých soutěžních pracích a o
umístění jejich autorů.

Zastoupení v soutěžních kategoriích
Dizertační práce tři (3), diplomové devatenáct (19), bakalářské pět (5).
Jednání Výboru pro Cenu Josefa Vavrouška
Z celkového počtu sedmi členů Výboru bylo přítomno šest, kteří hodnotili zaslané práce na místě. Jeden člen se
omluvil. Zaslal však své návrhy písemně. Každý návrh doplnil zevrubným výčtem důvodů a argumentů.
Průběh a hodnocení soutěže
V jednací místnosti byly k dispozici všechny práce včetně posudků. Práce byly během července, srpna a září
2016 připraveny k prostudování ve dvou výtiscích v knihovně FSV v budově HOLLARU, Smetanovo nábřeží 6.
Při diskusi jak o pracích bakalářských, tak zejména při diskusích o diplomových pracích členové Výboru
konstatovali, že nelze jednoduše a jednoznačně postihnout a správně ocenit rozdíly mezi výkony, které vynikají
obsahem a provedením, od studií s novými a zajímavými pohledy na zkoumané jevy. Po mnohostranné a
důkladné debatě pro každou kategorii stanovil každý člen Výboru své pořadí nejlepších prací. Z anonymního
hlasování se sečetly body udělené soutěžícím a určilo se výsledné pořadí. Do hlasování v každé kategorii byly
započítány písemné návrhy prof. RNDr. Adama PETRUSKA, Ph.D., který se z jednání Výboru omluvil.
Rozhodnutí Výboru o výsledcích dvacátého prvního 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 knihovně Institutu ekonomických studií FSV Univerzity Karlovy.

Rozhodnutí Výboru o pořadí oceněných
Výbor udělil ocenění ve třech kategoriích.
Kategorie bakalářská
První místo v kategorii bakalářské získala Michaela KAŠPEROVÁ za práci: Post environmentalismus v

kontextu vybraných environmentálních směrů
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity, na katedře environmentálních studií.
Vedoucím práce a konzultantem byl Mgr. Vojtěch PELIKÁN
Druhé místo ve stejné kategorii získal Jan MÁLEK za studii: Influence of renewable energy sources on

transmission networks in Central Europe
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na Institutu ekonomických studií.
Vedoucím a konzultantem byl Prof. Ing. Karel JANDA M. A., Dr., Ph.D.
Kategorie magisterská
První místo v kategorii diplomových prací získala Šárka KŘEPELKOVÁ za studii: Vazba mezi kontaktem

s přírodou v dětství a chováním k životnímu prostředí v dospělosti
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity, na katedře environmentálních studií.
Vedoucím a konzultantem byl PhDr. Jan KRAJHANZL, Ph.D.
Druhé místo získala Radka STRUŽKOVÁ za práci: Odpady v 19. století v Praze jako příklad interakcí

města a jeho okolí
Práce byla obhájena na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, na katedře sociální a kulturní ekologie.
Práci vedl prof. PhDr. Václav MATOUŠEK, CSc.
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Třetí místo v kategorii magisterské získaly dvě studie.
Diplomová práce Barbory ONDERKOVÉ: Právní úprava životního prostředí před hlukem
Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, na katedře práva životního prostředí.
Vedoucí a konzultantkou byla JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D.
A diplomová práce Miroslava PALANSKÉHO: The Value of Political Connections: Evidence from the

Czech Republic
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na Institutu ekonomických studií.
Vedoucím a konzultantem byl Petr JANSKÝ, Ph.D.
Výbor v této kategorii udělil tři Čestná uznání.
Zdeňce BUREŠOVÉ za práci: Migrace a její sociální konstrukce v diskursu politických stran

zastoupených v Poslanecké sněmovně České republiky
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na Institutu sociologických studií
Práci vedl PhDr. Vilém NOVOTNÝ, Ph.D.
Eduardu PETIŠKOVI za práci: Řekni, o čem sníš, v čem chceš žít? Vztah k životnímu prostředí

v představách o budoucnosti žáků pátých tříd základních škol
Práce byla obhájena na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, na katedře sociální a kulturní ekologie.
Vedoucím a konzultantem byli Ing. Radek TRNKA, Ph.D. a PhDr. Ivan RYNDA
Renatě SVOBODOVÉ za práci: Časové perspektivy a jejich vazba na environmentální postoje a

chování
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity, na katedře environmentálních studií.
Práci vedl PhDr. Jan KRAJHANZL, Ph.D.
Kategorie dizertačních prací
První místo v kategorii dizertačních prací Výbor neudělil.
Druhé místo získal Antonín TYM za studii: Překážky a příležitosti implementace principů udržitelného

rozvoje v pozemní dopravě v České republice
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na Institutu sociologických studií.
Školitelem a konzultantem byl prof. RNDr. Bedřich MOLDAN, CSc.
Třetí místo získal Arnošt NOVÁK za studii: Tmavozelený svět. Radikálně ekologické aktivity v České

republice po roce 1989
Práce byla obhájena na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, v Centru pro otázky životního
prostředí.
Školitelem byl prof. Miloš HAVELKA, CSc.
Diplomy budou autorům oceněných prací předány u příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy v Malé aule Karolina ve středu dne 9. listopadu 2016, ve 1300 hodin.

V Praze dne 26. září 2016

zapsal PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc.
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