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Cena Josefa VAVROUŠKA
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, ročník dvacátý druhý 2017
Zápis z jednání Výboru pro Cenu Josefa VAVROUŠKA
Místo:

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

Datum:

21. září 2017

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

Doc. PhDr. Barbora OSVALDOVÁ

Fakulta sociálních věd UK

PhDr. Ivan RYNDA

Fakulta humanitních studií UK

Omluveni:
Prof. Ing. Lubomír MLČOCH, CSc.

Fakulta sociálních věd UK

Prof. RNDr. Adam PETRUSEK, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta UK

Soutěže o Cenu Josefa VAVROUŠKA se v roce 2017 zúčastnili autoři třiceti čtyř (34) prací z následujících škol:
Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií

(2)

Fakulta sociálních věd

(18)

Právnická fakulta

(7)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta

(5)

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Katedra reštaurovania

(1)

Katedra fotografie a nových médií

(1)

Výbor pro Cenu Josefa VAVROUŠKA (dále jen Výbor) konstatoval, že účast soutěžících ze Slovenska je vítaným
přínosem, přestože žádná práce zaslaná ze Slovenska se mezi vítězné nedostala. Oceněny však byly práce
slovenských autorů studujících na Karlově Univerzitě. Například v kategorii bakalářských prací vynikla studie
Marianny ŠVECOVÉ. Ostatní bakalářské práce byly buď výborné, nebo velmi dobré, ocenit však lze jen nejlepší.
Silná a vyrovnaná byla soutěž v nejvíce obeslané skupině diplomových prací. Zde Výbor rozhodoval o ocenění
širšího souboru vynikajících a výtečných prací. A to v několika odlišných ohledech. Například z hlediska hloubky
analýzy a přehledu zkoumané problematiky, nebo rozvíjení etického a intelektuálního odkazu Josefa
VAVROUŠKA. Výbor poukázal na klíčovou úlohu školitele, pokud se jí určená osoba zhostí s profesním zaujetím.
Někteří členové Výboru upozornili na dvě zřetelné tendence v oblasti odkazů na zdroje a literární prameny. Část
soutěžících se orientovala zejména na prameny zahraniční, zatímco druhá skupina čerpala převážně z domácích
zdrojů. V kategorii diplomových prací byl oceněn nejvyšší počet účastníků soutěže (osm). Členové Výboru však
s politováním konstatovali, že kdyby to statut soutěže dovolil, ocenit by bylo možné i některé další soutěžící.
Žádnou ze zaslaných prací Výbor neoznačil jako podprůměrnou nebo slabou.
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V kategorii dizertačních prací (zaslány jen dvě) se členové Výboru dohodli, že v letošním ročníku žádné ocenění
neudělí.
Členové Výboru opět shledali, jak je obtížné shodnout se na přednostech a slabších aspektech jednotlivých
soutěžních prací. Jako představitelé odlišných disciplín (biologie a přírodní vědy, ekonomie, ekologie, etika a
filosofie, právo, sociologie, politologie, veřejná a sociální politika, žurnalistika a komunikace) respektují a jsou uvyklí
používat osobitou kulturu výzkumu, argumentace a prezentace názorů ve svém oboru. Shody se dosahuje
zevrubnou diskuzí, ohledem a respektem k odlišným postojům ostatních členů Výboru.

Zastoupení v soutěžních kategoriích
Dizertační práce dvě (2), diplomové dvacet pět (25), bakalářské sedm (7).
Jednání Výboru pro Cenu Josefa Vavrouška
Z celkového počtu sedmi členů Výboru bylo přítomno pět, kteří hodnotili zaslané práce na místě. Dva členové
se omluvili. Zaslali však své návrhy písemně a doplnili je důvody a argumenty pro svá stanoviska.
Průběh a hodnocení soutěže
V jednací místnosti byly k dispozici všechny práce včetně posudků. Práce byly během července, srpna a září
2017 připraveny k prostudování v knihovně FSV v budově HOLLARU, Smetanovo nábřeží 6. Současně byly
elektronické verze soutěžních prací dostupné (výlučně a pouze členům Výboru) na internetu.
Při diskuzi jak o pracích bakalářských, tak zejména při rozpravě o diplomových pracích členové Výboru
konstatovali, že nelze jednoznačně postihnout a správně ocenit rozdíly mezi výkony, které vynikají obsahem a
provedením, od studií s novými a podnětnými pohledy na zkoumané jevy. Po důkladné debatě pro každou
kategorii stanovil každý člen Výboru své tři nejlepší práce. Z hlasování se sečetly body udělené soutěžícím a
určilo se výsledné pořadí. Do hlasování v každé kategorii byly započítány písemné návrhy obou členů Výboru,
kteří se z jednání omluvili.
Rozhodnutí Výboru o výsledcích dvacátého druhého ročníku soutěže bylo konsenzuální a výsledek jednání
(včetně přidělení peněžních odměn) lze považovat za jednomyslný. Všechny zaslané práce a další podkladové
materiály zůstanou v archivu Ceny Josefa VAVROUŠKA, v knihovně Institutu ekonomických studií Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy. Elektronické verze zaslaných prací budou dostupné na webové stránce
Fakulty sociálních věd UK, vyhrazené Ceně Josefa VAVROUŠKA.

Rozhodnutí Výboru o pořadí oceněných
Výbor udělil ocenění ve dvou kategoriích.
Kategorie bakalářská
První místo v kategorii bakalářské získala ŠVECOVÁ Marianna za práci: Ekonomický rozvoj kanadskej

Arktídy a dopad ťažby nerastných surovín na populáciu Inuitov
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na Institutu mezinárodních studií.
Vedoucí práce a konzultantkou byla Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
Třetí místo ve stejné kategorii získaly dvě soutěžící. PINTEKOVÁ Aneta za studii: Corporate Social

Responsibility and Stock Market Performance: CSR Impact after the Financial Crisis and the Role of
Primary CSR Activities
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na Institutu ekonomických studií.
Vedoucím a konzultantem byl PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.
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Třetí místo ve stejné kategorii rovněž získala RANOŠOVÁ Tereza za práci: Measuring and explaining the

extent of occupational gender segregation
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na Institutu ekonomických studií.
Vedoucí práce a konzultantkou byla Mgr. Barbara Pertold-Gebická, M. A., Ph.D.
Výbor udělil v kategorii bakalářských prací též jedno čestné uznání KOŠČOVÉ Michaele za práci: The merit

order effect of photovoltaic generation in Slovakia
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 získal GALIS Richard za studii: Právní úprava regulace

mezinárodního obchodu s ohroženými druhy
Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, na katedře práva životního prostředí.
Vedoucím a konzultantem byl Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Druhé místo získaly dvě soutěžící: STRACHOTOVÁ Eliška za práci: Odliv mladých lidí z města

Šumperka – analýza příčin a návrh řešení problému
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na Institutu sociologických studií.
Vedoucím a konzultantem byl Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.
Další druhé místo náleží VANČUROVÉ Martě za práci: Environmentální práva domorodých národů
Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, na katedře práva životního prostředí.
Vedoucí a konzultantkou byla JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Třetí místo v kategorii magisterské získaly tři studie.
Diplomová práce PALEČKOVÉ Aleny: Tvorba krajiny v právu
Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, na katedře práva životního prostředí.
Vedoucím a konzultantem byl Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Diplomová práce PFAFFA Tomáše: Reflexe vývoje sousedství na panelovém sídlišti
Práce byla obhájena na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, na Katedře sociální a kulturní ekologie.
Vedoucím a konzultantem byl Mgr. Daniel Čermák
Diplomová práce ŠPOLCE Martina: State capture as market distortion: Effect of political

connections in the Czech Republic
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na Institutu ekonomických studií.
Vedoucím a konzultantem byl PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
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Výbor dále udělil v kategorii diplomových prací dvě Čestná uznání.

CHALOUPKOVÉ Aleně za práci: Environmentální migrace a právní instrumenty jejího
předcházení v České republice
Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, na katedře práva životního prostředí.
Vedoucí a konzultantkou byla JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.

KANDUSOVÉ Veronice za práci: Proměny konceptu slaďování rodinného a pracovního života na
úrovni EU
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na Institutu sociologických studií.
Vedoucí a konzultantkou byla Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.

Výbor na svém jednání dále rozhodl pověřit předsedu, Prof. PhDr. Martina POTŮČKA, CSc., MSc., aby Vědecké
radě FSV UK předložil návrh na kooptaci dalšího člena Výboru. A to prof. RNDr. Mikuláše HUBU, CSc.,
samostatného vědeckého pracovníka Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pokud Vědecká rada tento
návrh schválí, může pan děkan zaslat prof. RNDr. HUBOVI, CSc., pozvání k práci ve Výboru Ceny Josefa
VAVROUŠKA.
Výbor dále bez výjimky podpořil návrh předsedy, aby byl doplněn statut soutěže o požadavek, ať každý účastník
explicitně uvede souvislost (návaznost) své práce na odkaz Josefa VAVROUŠKA.

Diplomy budou autorům oceněných prací předány u příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy v Malé aule Karolina ve středu 1300 hodin, dne 8. listopadu 2017.
Všem soutěžícím, jejichž práce oceněny nebyly, bude jménem předsedy Výboru a jménem tajemníka odesláno
poděkování za účast.

V Praze dne 11. října 2017

zapsal PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc.
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