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Cena Josefa VAVROUŠKA 
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, ročník dvacátý pátý 2020 

Zápis z jednání Výboru pro Cenu Josefa VAVROUŠKA 

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

Datum: 14. září 2020 

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.      Slovenská akadémia vied  

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

Soutěže o Cenu Josefa VAVROUŠKA se v roce 2020 zúčastnili autoři dvaceti pěti (25) prací 

z následujících škol: 

Masarykova univerzita 

Právnická fakulta     (1) 

Univerzita Karlova 

Fakulta humanitních studií   (3) 

Fakulta sociálních věd     (7) 

Právnická fakulta       (8) 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Filozofická fakulta     (2) 

Trnavská univerzita v Trnave 

Filozofická fakulta     (1) 

Univerzita Palackého V Olomouci 

Přírodovědecká fakulta    (2) 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Fakulta mezinárodních vztahů   (1) 
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V úvodu jednání výboru pro Cenu Josefa VAVROUŠKA (dále jen Výbor) byla tlumočena omluva pana 

prof. HUBY s tím, že odeslal své návrhy na ocenění ve všech třech kategoriích písemně. Výbor omluvu 

s pochopením přijal. Pan prof. PETRUSEK svou omluvu zaslal všem členům Výboru dodatečně a jeho 

předseda, pan prof. POTŮČEK i tuto omluvu s porozuměním přijal. 

Zasedání pokračovalo rozpravou k úrovni soutěžních prací v kategorii bakalářské. Členové Výboru se 

shodli na tom, že do letošního ročníku byly v této skupině přihlášeny vynikající práce, které by ve své 

většině mohly soutěžit i v kategorii magisterské. A to nejen kvalitou zpracování, rozsahem a zevrubností 

výkladu, korektností a precizností argumentace, ale též atypičností a současně naléhavostí některých 

námětů. Členové Výboru se shodli, že občas se však naskytnou autoři, kteří se v písemném projevu 

neumějí vyjádřit přijatelně. (Viz například: „procesy ustavování reality plastů“ atp.) To bývá výsledkem ne 

zcela důsledné práce vedoucího nebo garanta. 

V debatě ke kategorii bakalářských prací se členové Výboru vyjadřovali převážně k jejich přednostem. 

A to jak z hlediska obsahu, tak i po formální stránce. Většina členů Výboru označila dvě z celkem devíti 

zaslaných prací za mimořádné a velmi zdařilé. Jejich autoři byli navrženi na první a druhé místo. 

V hodnocení následovaly tři další srovnatelně kvalitní práce. Výbor se shodl na tom, že všechny tyto 

práce se budou dělit o třetí místo. I ostatní bakalářské práce byly charakterizovány jako velmi dobré a 

přínosné. 

Nejsložitější situace se tradičně utvořila ve skupině magisterských prací. Zde Výbor rozhodoval o 

ocenění užší skupiny pěti výtečných výsledků. Tři diplomky byly navrženy na ocenění podle pořadí, dvě 

další získaly Čestné uznání. Výbor opět zdůraznil klíčovou úlohu vedoucích a konzultantů. Tři práce 

byly hodnoceny jako dobré. Žádnou ze soutěžních prací Výbor neoznačil jako podprůměrnou nebo 

slabou. 

V kategorii dizertačních prací se členové Výboru dohodli, že všechny zaslané studie jsou na vysoké 

profesní úrovni. Jednu však většina považovala vzhledem k tématu za důležitější a navrhla ji ocenit 

prvním místem. Obě další dizertace získaly Čestné uznání. 

Zastoupení v soutěžních kategoriích 

Dizertační práce tři (3), magisterských třináct (13), bakalářských devět (9). 

Jednání Výboru pro Cenu Josefa Vavrouška 

Z celkového počtu osmi členů Výboru bylo přítomno šest, kteří hodnotili zaslané práce na místě. Dva 

členové, prof. RNDr. Mikuláš HUBA, CSc. a prof. RNDr. Adam PETRUSEK, Ph.D., se omluvili. 

Prof. RNDr. Mikuláš HUBA, CSc. zaslal své návrhy na hodnocení soutěžících písemně. 

Průběh a hodnocení soutěže 

V jednací místnosti byly k dispozici všechny práce. Svázané výtisky byly během července, srpna a září 

2020 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. 

Po důkladné a velmi zevrubné debatě, která u všech kategorií probíhala samostatně, stanovil každý 

člen Výboru svoje pořadí tří nejlepších prací, nebo navrhl Čestné uznání. Z hlasování se sečetly body 

udělené jednotlivým soutěžícím a určilo se výsledné pořadí. Do hlasování v každé kategorii byly 

započítány písemné návrhy pořadí prof. RNDr. Mikuláše HUBY, CSc. 

Přítomní členové Výboru s výsledky dvacátého pátého ročníku soutěže (včetně přidělení peněžních 

odměn) souhlasili. 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 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 

První místo v kategorii bakalářské získal KVIZDA Jakub za práci: Střet hyperobjektů: plastové 

oceány vrací úder 

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

Katedra sociologie. 

Vedoucím práce a konzultantem byl Mgr. Martin TREMČINSKÝ. 

 

Druhé místo získala KOTVALOVÁ Lucie za práci: Česká dokumentární fotografie zaměřená na 

environmentální problematiku, část teoretická; praktická část, Rodinná farma: Pohled na 

aktuální podobu českého venkova prostřednictvím fotografického dokumentu 

Práce byla obhájena na Univerzitě Karlově, na Fakultě sociálních věd, na Institutu komunikačních 

studií a žurnalistiky, Katedra žurnalistiky. 

Vedoucím a konzultantem byl doc. Mgr. MgA. Filip LÁB, Ph.D. 

 

Třetí místo patří třem soutěžícím současně. V abecedním pořadí to jsou: 

Mgr. IZSÓFOVÁ Beáta za práci: Kľúčové konflikty v súčasnom Kašmíre 

Práce byla obhájena na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, na Filozofické fakultě, Katedra 

politológie a euroázijských štúdií. 

Vedoucím práce a konzultantem byl prof. PhDr. Svetozár KRNO, CSc. 

 

MACENAUER Aleš za práci: Možné důsledky návratu velkých šelem do české krajiny 

Práce byla obhájena na Univerzitě Palackého v Olomouci, na Přírodovědecké fakultě, Katedra 

rozvojových a environmentálních studií. 

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

 

ZÍTEK Jan za práci: Capturing the effects of renewable resources on electricity prices: Evidence 

from the Czech Republic 

Práce byla obhájena na Univerzitě Karlově, Na Fakultě sociálních věd, Institut ekonomických studií. 

Vedoucím a konzultantem byl prof. PhDr. Ladislav KRIŠTOUFEK, Ph.D. 
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Kategorie magisterská 

První místo v kategorii diplomových prací získal KANICKÝ Jakub za studii: Právní úprava uvádění 

nebezpečných chemických látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie 

Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Katedra práva životního prostředí. 

Vedoucí a konzultantkou byla JUDr. Karolína ŽÁKOVSKÁ, Ph.D. 

 

Druhé místo získal ORLANDIN Piero za práci: Právní princip trvale udržitelného rozvoje jako 

odpověď na změnu klimatu 

Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Katedra práva životního prostředí. 

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

 

Třetí místo získal MACH Daniel za práci: Prvky ochrany životního prostředí v rámci procesu 

povolování těžby vyhrazených nerostů 

Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Katedra práva životního prostředí. 

Vedoucím a konzultantem byl JUDr. Michal SOBOTKA, Ph.D. 

 

Čestné uznání získali autoři dvou dalších prací. 

BARKÁSZ Csilla-Zsuzsa za práci: Brownfield či hodnotná lokalita? Spor kolem revitalizace 

bývalých nouzových kolonií Pod Bohdalcem a Na Slatinách 

Práce byla obhájena na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, Obor sociální a kulturní 

ekologie. 

Vedoucím a konzultantem byl  Mgr. et Mgr. Arnošt NOVÁK, PhD. 

 

ŠEFČÍKOVÁ Adriana za práci: Climate Litigation and Human Rights 

Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Katedra práva životního prostředí. 

Vedoucí a konzultantkou byla JUDr. Karolína ŽÁKOVSKÁ, Ph.D. 

 

Kategorie dizertačních prací 

Výbor rozhodl, že v kategorii dizertačních prací bude uděleno jedno první místo a dvě Čestná uznání. 

První místo získala Mgr. Eva BALOUNOVÁ, LL.M. za práci: Právní úprava ochrany klimatu 

v návaznosti na Pařížskou dohodu 

Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Katedra práva životního prostředí. 

Vedoucím a konzultantem byl doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 
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Čestné uznání získaly: 

Mgr. FALTEISKOVÁ Sabina za práci: Nakládání s půdou v českém a izraelském právu 

Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Katedra práva životního prostředí. 

Vedoucím a konzultantem byl prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc. 

 

Mgr. OĽHOVÁ ANDRAŠČIKOVÁ Simona za práci: Možnosti nepriameho kontaktu pri 

zmierňovaní predsudkov voči stigmatizovaným minoritám: Overovanie intervencií v školskom 

prostredí 

Práce byla obhájena na Trnavskej Univerzite v Trnave, Ústav výskumu sociálnej komunikácie 

Slovenskej akadémie vied, Pedagogická fakulta, Katedra školskej pedagogiky. 

Vedoucí a konzultantkou byla Mgr. Barbara LÁŠTICOVÁ, PhD. 

 

Závěrečná rozhodnutí Výboru 

Výbor konstatuje obecně menší zájem o Cenu Josefa VAVROUŠKA, než by zasloužila. Navrhuje proto 

čtyři opatření. 

1) Zlepšit propagaci Ceny Josefa VAVROUŠKA ve sdělovacích prostředcích. Především všeobecně, 

včetně vhodných pořadů v České televizi a v Českém rozhlase; ale též v environmentálně zaměřených 

periodikách (např.: EkoList, Veronika, Sedmá generace atp.). 

2) Ukazuje se, že profesně – osobní kontakty členů Výboru se zástupci jiných vysokých škol mohou 

přinést další přihlášené práce. Členové Výboru by proto měli této možnosti propagace využívat co 

nejvíce. 

3) S vedením fakulty projednat možnost uvolnění dalších prostředků na honorování odměněných prací a 

zajištění činnosti Výboru. 

4) S vedením fakulty a nakladatelstvím Karolinum projednat možnost druhého doplněného vydání 

publikace o Josefu VAVROUŠKOVI. Nový výtisk by navazoval na předchozí publikaci, Ekonomie, 

ekologie, eudaimonia. Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace, vydanou v nakladatelství 

Karolinum v roce 2016, a to v souvislosti s dvacátým výročím existence naší Ceny. Byla by ovšem 

dokumentačně i obsahově aktualizována. 

 

Tento odstavec bude formulován dodatečně podle aktuálně platných nařízení! 

Diplomy budou oceněným soutěžícím předány u příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady 

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy  

ve středu 1300 hodin, dne 11. listopadu 2020. 

 

Všem soutěžícím, jejichž práce oceněny nebyly, bude jménem předsedy Výboru a jménem tajemníka 

odesláno ocenění jejich přínosu a poděkování za účast. 

 

V Praze dne 5. října 2020                zapsal PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. 


