Výsledky soutěže

o Cenu Josefa VAVROUŠKA
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v PRAZE

ročník 2007
Soutěže o Cenu Josefa VAVROUŠKA se v roce 2007 zúčastnili autoři celkem šesti prací z následujících škol:
Univerzita Karlova v Praze
Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií (1)
Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií (2)
Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí (2)
Fakulta humanitních studií (1)
Členové hodnotícího Výboru konstatovali, že soutěž v průběhu let získala mezi účastníky prestiž. Do
soutěže byly zaslány práce buď vynikající, nebo dobré kvality, které prokazatelně naplňují odkaz
Josefa VAVROUŠKA.
Typ prací:
Disertační práce (1x), diplomové práce (4x), bakalářské práce (1x).
Rozhodnutí Výboru o pořadí oceněných:
Výbor se po dobré zkušenosti rozhodl i v ročníku 2007 rozdělit ceny do tří kategorií následovně:
Kategorie vědecko-výzkumné práce (disertační práce):
Cena Josefa VAVROUŠKA byla udělena Mgr. Karolíně ŽÁKOVSKÉ za disertační práci: Ochrana
mořské biodiverzity v mezinárodním právu. Práce byla obhájena na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze, na katedře práva životního prostředí. Vedoucím práce byl Prof. JUDr. Milan
DAMOHORSKÝ, DrSc.
Kategorie magisterské práce:
Cenu Josefa VAVROUŠKA získává Miroslav SYROVÁTKA za diplomovou práci: Agregované
ukazatele v ekologické ekonomii. Práce byla obhájena na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy
v Praze. Vedoucím diplomové práce byl Jan BRŮHA.
Čestné uznání v kategorii diplomových prací komise udělila Lukáši ZAGATOVI za diplomovou
práci: Ekologické zemědělství očima farmářů. Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd Univerzity
Karlovy v Praze, Institut sociologických studií, Katedra sociologie. Vedoucím práce byl Prof. PhDr. Jiří
KABELE, PhD.
Kategorie bakalářské práce:
Cenu Josefa VAVROUŠKA získává Petra KOLOUCHOVÁ za bakalářskou práci: Weak Sustainability.
Práce byla obhájena na Fakultě sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucím práce byl Mgr.
Milan ŠČASNÝ.
Výbor opět konstatoval solidní úroveň všech zúčastněných, tedy i neoceněných prací a schválil návrh
dopisu, který bude zaslán všem soutěžícím.

Ocenění byla autorům vítězných prací předána dne 20. září 2007 v 1030 hod. ve Velké aule
Karolina u příležitosti slavnostní magisterské promoce absolventů FSV UK.

