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Cena Josefa VAVROUŠKA
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, ročník dvacátý šestý 2021

Zápis z jednání výboru pro Cenu Josefa VAVROUŠKA

Místo:

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

Datum:

2. září 2021

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

Prof. RNDr. Adam PETRUSEK, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta UK

Omluveni:
Prof. RNDr. Mikuláš HUBA, CSc.

Slovenská akadémia vied

PhDr. Ivan RYNDA

Fakulta humanitních studií UK

Soutěže o Cenu Josefa VAVROUŠKA se v roce 2021 zúčastnili autoři osmnácti (18) prací
z následujících škol:
České vysoké učení technické
Fakulta stavební

(1)

Masarykova univerzita
Fakulta sociálních studií

(2)

Mendelova univerzita v Brně
Zahradnická fakulta v Lednici

(1)

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií

(3)

Fakulta sociálních věd

(4)
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Právnická fakulta

(7)

Jednání výboru pro Cenu Josefa Vavrouška
V úvodu jednání výboru pro Cenu Josefa VAVROUŠKA (dále jen Výbor) byla tlumočena omluva
pana prof. Mikuláše HUBY z důvodu jeho pracovního zaneprázdnění. Pan PhDr. Ivan RYNDA
zaslal všem členům Výboru svou omluvu písemně. K ní připojil hodnocení ve všech kategoriích,
včetně komentářů a důvodů pro své návrhy.
Pak členy Výboru oslovil prof. Milan DAMOHORSKÝ a všem rozdal sborník vydaný PF UK
k loňskému 25. ročníku s vítěznými magisterskými pracemi studentů práv, uvozený jeho vstupním
slovem a vzpomínkou na inspirativní osobnost Josefa Vavrouška.
Předseda Výboru prof. Martin POTŮČEK následně přítomné seznámil s aktuálním stavem druhého
doplněného vydání publikace o Josefu VAVROUŠKOVI. Přepracovaný rukopis byl v dubnu tohoto
roku odevzdán k vydání v nakladatelství KAROLINUM. Členové Výboru doporučují, aby volné
výtisky tohoto vydání byly věnovány členům Vědecké rady FSV UK, vedení FSV UK,
představitelům slovenských vysokých škol, které se soutěže zúčastnily v minulých ročnících,
ředitelům institutů FSV UK, všem oceněným v kategoriích magisterských a dizertačních prací a
členům Výboru.
Zasedání pokračovalo rozpravou k úrovni soutěžních prací. Prof. PETRUSEK zmínil svou zkušenost,
kterou nejvýrazněji pozoroval při studiu prací z oblasti práva. Z pohledu hlavní odborné disciplíny, tj.
z hlediska právních věd nebylo soutěžním pracím téměř co vytýkat. Avšak úroveň pojednání o druhé
oblasti, zejména o některém oboru přírodních věd, byla elementární, nebo na rovině pouze
základních poznatků. Což nebylo od člena Výboru míněno jako kritika, nýbrž spíše jako konstatování
aktuálního stavu s nadějí, že v příštích ročnících bude úroveň soutěžních prací pojednávajících o
dvou nebo více oblastech vyrovnanější. V tomto ohledu je třeba připomenout, že v některých
předchozích ročnících byly přihlášeny i takzvané jednooborové práce. Jejich autoři si následně
doplnili vzdělání v další disciplíně (zpravidla v oblasti práva) a přihlásili se s novým, nyní již
dvouoborovým nebo navazujícím tématem. Tyto práce byly z hlediska obou disciplín prokazatelně
vyrovnanější a celkově přínosnější.
V debatě ke kategorii bakalářských prací členové Výboru konstatovali, že dvě ze tří předložených
prací se věnují námětům, které s posláním a statutem soutěže souvisejí pouze okrajově. Výbor
následně rozhodl, že tyto dvě práce nebudou navrženy k ocenění.
Složitá situace opět vznikla ve skupině magisterských prací. Výbor znova zdůraznil klíčovou úlohu
vedoucích a konzultantů. Žádnou ze soutěžních prací této kategorie neoznačil jako podprůměrnou
nebo slabou. Členové Výboru se nejprve shodli na užším výběru sedmi soutěžních prací. Z nich byly
posléze navrženy k ocenění čtyři diplomové práce a dvě další získaly Čestné uznání.
V kategorii dizertačních prací členové Výboru hodnotili pouze jednu zaslanou studii. V takové
situaci je obtížné hledat důvod, proč rozhodovat o pořadí. Poněvadž v kategorii bakalářských byla
posuzována také jen jedna práce, rozhodl Výbor udělit autorkám v obou kategoriích Čestná uznání.
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Členové Výboru konstatovali, že na poněkud nižším počtu přihlášených prací ve srovnání s minulými
ročníky se podepsaly problémy související s omezeními způsobenými epidemií Covid-19, ale také se
stále nedostatečným uplatněním informací o Ceně ve veřejném prostoru. Do budoucna proto hodlají
navázat trvalejší spolupráci s oddělením vnějších vztahů Fakulty sociálních věd UK.
Zastoupení v soutěžních kategoriích
Dizertační práce jedna (1), magisterských čtrnáct (14), bakalářských tři (3).
Průběh a hodnocení soutěže
V jednací místnosti byly k dispozici všechny práce. Svázané výtisky byly během července a srpna
2021 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 Výboru s výsledky dvacátého šestého ročníku soutěže (včetně přidělení peněžních
odměn) souhlasili. Všechny zaslané práce a další podkladové materiály zůstanou v archivu Ceny
Josefa VAVROUŠKA. Tj. 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.

Rozhodnutí Výboru o pořadí oceněných
Výbor udělil ocenění ve třech kategoriích.
Kategorie bakalářská
V kategorii bakalářských prací získala Čestné uznání VRASPÍROVÁ Eliška za studii: Voda ve městě
v kontextu současných klimatických změn.
Práce byla obhájena na Mendelově univerzitě v Brně, na Zahradnické fakultě v Lednici, na Ústavu
plánování krajiny.
Vedoucí práce a konzultantkou byla doc. Dr. Ing. Alena SALAŠOVÁ.
Kategorie magisterská
První místo v kategorii diplomových prací získal PEČENÝ Přemysl za studii: Vybrané otázky právní
úpravy geneticky modifikovaných organismů.
Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, na Katedře práva životního prostředí.
Vedoucí a konzultantkou byla JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D.
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Druhé místo získala dvojice:
1) PODLESNÁ Valentina za práci: Mnoho tváří Černobylu: temporalita, toxicita, komplexita
v životech environmentálních migrantů.
Práce byla obhájena na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, Obor sociální a kulturní
ekologie.
Vedoucím a konzultantem byl Mgr. Bohuslav KUŘÍK, Ph.D.
2) STRAKA Jakub za práci: Právní aspekty využívání alternativních paliv v dopravě.
Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, na Katedře práva životního prostředí.
Vedoucí a konzultantkou byla JUDr. Martina FRANKOVÁ, Ph.D.
Třetí místo získal Ing. PETREJE Marek za práci: Mimořádně-extenzivní vegetační střecha se
substrátem s příměsí recyklovaných materiálů.
Práce byla obhájena na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakulta stavební, Katedra
hydromeliorací a krajinného inženýrství.
Vedoucím a konzultantem byl doc. Ing. Michal SNĚHOTA, Ph.D.
Čestné uznání získaly autorky dvou dalších prací.
1) DRAHOŇOVSKÁ Marie za práci: Dobrovolně bezdětná z důvodu klimatické krize: motivace a
důsledky.
Práce byla obhájena na Masarykově univerzitě, na Fakultě sociálních studií, na Katedře
environmentálních studií.
Vedoucím a konzultantem byl Mgr. Vojtěch PELIKÁN, Ph.D.
2) STŘÍBRSKÁ Šárka za práci: Dobrovolná bezdětnost jako odpověď na klimatickou krizi
současného světa.
Práce byla obhájena na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, Obor sociální a kulturní
ekologie.
Vedoucím a konzultantem byl Mgr. et Mgr. Arnošt NOVÁK, Ph.D.
Výbor k tomuto bodu konstatuje, že dva jeho členové v rozpravě k oběma pracím argumentovali a
v závěru hlasovali proti jejich hodnocení.
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Kategorie dizertačních prací
Výbor v kategorii dizertačních prací udělil:
Čestné uznání JUDr. BcA. FABŠÍKOVÉ Tereze za práci: Trestněprávní nástroje ochrany
životního prostředí.
Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Katedra práva životního prostředí.
Vedoucím a konzultantem byl prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc.

Diplomy budou oceněným soutěžícím předány u příležitosti slavnostního zasedání
Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
ve středu, dne 10. listopadu 2021 ve 1300 hodin.

Všem soutěžícím, jejichž práce oceněny nebyly, bude jménem předsedy Výboru a jménem tajemníka
odesláno písemné ocenění jejich přínosu a poděkování za účast.

V Praze dne 23. září 2021

zapsal PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc.
Korigoval a doplnil prof. PhDr. Martin POTŮČEK, CSc., MSc.
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