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Cena Josefa VAVROUŠKA
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, ročník dvacátý sedmý 2022

Zápis z jednání výboru pro Cenu Josefa VAVROUŠKA
Místo:

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

Datum:

15. září 2022

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

Omluveni:
Prof. RNDr. Mikuláš HUBA, CSc.

Ústav manažmentu Slovenskej
technickej univerzity

Prof. RNDr. Adam PETRUSEK, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta UK

Soutěže o Cenu Josefa VAVROUŠKA se v roce 2022 zúčastnili autoři třiceti čtyř (34) prací
z následujících škol:
Masarykova univerzita
Fakulta sociálních studií

(1)

Právnická fakulta

(1)

Mendelova univerzita v Brně
Lesnická a dřevařská fakulta

(3)

Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta

(6)

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií

(4)

Fakulta sociálních věd

(10)
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Husitská teologická fakulta

(1)

Právnická fakulta

(3)

Přírodovědecká fakulta

(2)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta

(1)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy

(1)

Vysoká škola ekonomická v Praze
Národohospodářská fakulta

(1)

Jednání výboru pro Cenu Josefa Vavrouška
V úvodu jednání výboru pro Cenu Josefa Vavrouška (dále jen Výbor) tlumočil předseda Výboru
prof. Martin Potůček omluvu pana prof. Mikuláše Huby zdůvodněnou jeho pracovním
zaneprázdněním. Předseda Výboru však velmi ocenil písemné hodnocení soutěžních prací ze
Slovenska, které pan prof. Huba k omluvě připojil. Tlumočil též omluvu pana prof. Petruska, jemuž
v účasti zabránily pracovní povinnosti.
Výbor tvoří členové různých fakult Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Slovenské
akademie věd. Což je pro práci Výboru zásadní přednost. Nevýhodou takového složení však jsou
opakované obtíže při volbě termínu jednání přijatelného pro všechny. Fakulty organizují své aktivity
v odlišných obdobích a členové Výboru se proto musejí rozhodovat buď pro první, nebo pro druhou
akci.
Následně všichni přítomní obdrželi osobní dárek, nové a doplněné vydání publikace o Josefu
Vavrouškovi. Přepracovaný a doplněný rukopis vydalo nakladatelství Karolinum v březnu tohoto
roku. Výtisky nového vydání byly krátce po vydání zaslány představitelům českých vysokých škol,
které se soutěže zúčastnily v minulých ročnících a ředitelům institutů FSV UK. Rovněž byly zaslány
představitelům vysokých škol na Slovensku. Další výtisky budou věnovány členům Vědecké rady
FSV UK na jejím slavnostním zasedání v listopadu tohoto roku.
Zasedání pokračovalo rozpravou k úrovni soutěžních prací. Členové Výboru ocenili novou
povinnost soutěžících: uvést v přihlášce, jak jejich práce navazuje na odkaz Josefa Vavrouška. Toto
autorské vyjádření se pro členy Výboru stalo další a nepominutelnou informací o soutěžících. V této
souvislosti někteří s politováním uvedli, že přibylo prací, v nichž takto projevené osobní ambice
jejich autorů převyšují přínosy a dovednosti obsažené v textu. Všichni velmi vysoce a pozitivně
hodnotili výrazný nárůst prací zaslaných ze Slovenska.
V debatě k bakalářským pracím členové Výboru konstatovali, že těch, jež se věnují námětům, které
s posláním a statutem soutěže souvisejí pouze okrajově, zřetelně přibylo především v této kategorii.
A následně se shodli, které práce nebudou z tohoto důvodu do hodnocení zahrnuty.
2/5

Cena Josefa VAVROUŠKA – Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy – 2022

Zajímavá a přínosná debata se rozvinula při posuzování ve skupině magisterských prací. Výbor znovu
zdůraznil klíčovou úlohu vedoucích a konzultantů. Žádnou ze soutěžních prací této kategorie
neoznačil jako podprůměrnou nebo slabou. Členové Výboru se posléze shodli na užším výběru sedmi
vynikajících prací. Z nich zvláštní pozornost upoutala diplomová práce Mgr. et Mgr. Terezy
Prášilové, Sekuritizace sucha v České republice. Výbor na této studii ocenil především propojení
teorie sekuritizace s nejtíživějším současným globálním problémem, s poruchami klimatu. Členové
Výboru navíc ocenili metodologický přínos práce. Autorka účelně využila méně známou metodu
disciplinační interpretativní studie. Za předmět zkoumání si zvolila jedinečný a významný, avšak
velmi komplikovaný fenomén, jejž zkoumala s využitím teorie, která nebyla pro popis a analýzu
tohoto složitého jevu dosud použita. Inovace spočívá v tom, že zvolená teorie slouží jako vodítko pro
zjišťování a výběr hlavních a rozhodujících vlivů (procesů) a proměnných. Což je inverzní cesta ve
srovnání s dosavadními postupy, kdy předměty zkoumání slouží jako „materie“ či jako nástroje pro
práci s příslušnou teorií. Výbor navíc ocenil, že krom metodologického přínosu má tato práce i svůj
aplikovatelný praktický význam.
V kategorii disertačních prací členové Výboru hodnotili tři zaslané studie a jednu z nich se
převážnou většinou hlasů rozhodli ocenit.
V závěru jednání a po ukončení hodnotící fáze se přítomní členové Výboru shodli na tom, že nastal
nejvyšší čas, aby dosavadní členy postupně nahradily nové a mladší osobnosti z akademické obce.
Konstatovali, že nejlépe by bylo zvát případné kandidáty k jednání Výboru, aby se seznámili s
„atmosférou“ jednání, s obsahem a rozsahem práce členů Výboru tak, aby posléze mohli
plnohodnotně zastoupit odstupující členy. Proto členové Výboru odešlou tajemníkovi Ceny Jiřímu
Kameníčkovi do konce měsíce října 2022 svoje návrhy na kandidáty pro budoucí práci ve Výboru.
Zastoupení v soutěžních kategoriích
Disertační práce tři (3), magisterských dvacet tři (23), bakalářských osm (8).
Průběh a hodnocení soutěže
V jednací místnosti byly k dispozici všechny práce. Svázané výtisky byly během srpna a září 2022
připraveny k prostudování v knihovně FSV v budově HOLLARU, Smetanovo nábřeží 6.
Elektronické verze soutěžních prací byly dostupné (výlučně a pouze členům Výboru) na internetu.
Přítomní členové s výsledky dvacátého sedmého ročníku soutěže souhlasili. Po ověření výše
částky určené k odměnám pro oceněné soutěžící rovněž souhlasili s rozdělením této sumy
jednotlivým autorům, a to zvlášť pro každou kategorii.
Všechny zaslané práce a další podklady zůstanou v archivu Ceny Josefa Vavrouška.
V knihovně Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Elektronické
verze zaslaných prací budou dostupné v elektronickém archivu na webové stránce Fakulty
sociálních věd UK vyhrazené Ceně Josefa Vavrouška.
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Rozhodnutí Výboru o pořadí oceněných
Výbor udělil ocenění ve třech kategoriích.
Kategorie bakalářská
V kategorii bakalářských prací získala:
Čestné uznání POLŤÁKOVÁ Lucia za studii: Bio uhlie ako nástroj pre zmiernenie dopadov
klimatických zmien.
Práce byla obhájena na Trnavské univerzitě v Trnave, Pedagogická fakulta, na Katedře chemie.
Vedoucím práce a konzultantem byl RNDr. Vladimír Frišták, Ph.D.
Třetím místem byla oceněna práce KLIMO Pavola za studii: Net balance of production gains
and respiration losses of the forest ecosystem.
Práce byla obhájena na Mendelově univerzitě v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, na Ústavu
ekologie lesa.
Vedoucím práce a konzultantem byl Mgr. Marian Pavelka, Ph.D.
Druhé místo získal KULICH Adam za studii: Monitoring vegetace rašelinišť v Krkonoších s
využitím dálkového průzkumu Země.
Práce byla obhájena na Univerzitě Karlově, Přírodovědecká fakulta, na Katedře aplikované
geoinformatiky a kartografie.
Vedoucí práce a konzultantkou byla doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
První místo získala POKORNÁ Adéla za studii: Forest Defenders in Romania: Challenges,
Obstacles, and Threats.
Práce byla obhájena na Masarykově Univerzitě, Fakulta sociálních studií, na Katedře
environmentálních studií.
Vedoucí práce a konzultantkou byla Miriam Matějová, Ph.D.
Kategorie magisterská
Třetí místo v kategorii magisterských a rigorózních prací získala dvojice soutěžících:
Mgr. BOYACI Çatagay za práci: An Examination of Household Energy Conservation Behavior
in the Framework of Theory of Planned Behavior and Norm Activation Model: Prague Case.
Práce byla obhájena na Univerzitě Karlově, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií,
Katedra sociologie.
Vedoucím a konzultantem byl PhDr., Ing. Petr Soukup, Ph.D.
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Mgr. KŘOVÁK Jan za práci: Populismus jako diskurzivní strategie: analýza komunikace
vybraných populistických aktérů na české politické scéně.
Práce byla obhájena na Univerzitě Karlově, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií
a žurnalistiky.
Vedoucím a konzultantem byl Jakub Charvát.
Druhé místo získala Mgr. et Mgr. KŘÍŽKOVÁ Alžběta za práci: Marginal Abatement Costs of
Greenhouse Gas Emissions: A Meta-Analysis (Mezní náklady snižování emisí skleníkových
plynů: meta-analýza).
Práce byla obhájena na Univerzitě Karlově, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií.
Vedoucím a konzultantem byl prof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
První místo v kategorii diplomových prací získala Mgr. et Mgr. PRÁŠILOVÁ Tereza za studii:
Sekuritizace sucha v České republice.
Práce byla obhájena na Univerzitě Karlově, Fakulta humanitních studií, Studijní program sociální
a kulturní ekologie.
Vedoucím a konzultantem byl PhDr. Ivan Rynda
Kategorie disertačních prací
V kategorii disertačních prací získal:
První místo JUDr. VODIČKA Jiří, Ph.D. za práci: Automobily jako zdroje znečišťujících
látek a skleníkových plynů ve světle právní úpravy.
Práce byla obhájena na Masarykově Univerzitě, Právnická fakulta, Katedra práva životního
prostředí a pozemkového práva.
Vedoucí a konzultantkou byla doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Diplomy budou oceněným soutěžícím předány u příležitosti slavnostního zasedání
Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
ve středu, dne 16. listopadu 2022 ve 1300 hodin v Malé aule Karolina.

V Praze dne 26. září 2022
zapsal PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc.

Korigoval a doplnil prof. PhDr. Martin POTŮČEK, CSc., MSc.
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