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Ústí nad Labem 11. 6. 2018
DIPLOMKA ABSOLVENTA FŽP BUDE VYDÁNA KNIŽNĚ
Jakub Harsa, nedávný student a absolvent Fakulty životního prostředí
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, zaujal porotu 6. ročníku
studentské soutěže Nakladatelství Academia. V konkurenci 35 dalších
diplomových prací získal první cenu v kategorii Vědy o neživé přírodě.
Za vítězstvím stojí diplomová práce, kterou Jakub zpracovával v průběhu studia
na ústecké Fakultě životního prostředí UJEP, v oboru Revitalizace krajiny. Nese
název „Současný stav křídových příbojových lokalit v okolí Kutné Hory se
zaměřením na společenstva měkkýšů a jejich význam v ochraně přírody".
„Toto téma jsem si zvolil proto, že jsem vždy měl kladný vztah k přírodním vědám,
a když se mi naskytla příležitost zabrousit i do oblasti paleontologie, neváhal jsem
a snažil se vypracovat práci, jež propojuje ochranu životního prostředí s touto
zajímavou disciplínou,“ vysvětluje Jakub.
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia,
vyhlašuje soutěž pro studenty a absolventy českých vysokých škol se sídlem
v České republice. Chce tak dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům,
vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství
a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Takový talent vyrostl na FŽP UJEP.
Přihlašovaný rukopis, tedy magisterská práce, musí být v rámci obhajoby
ohodnocen známkou výborně. Zároveň musí být doplněn posudky školitele
i oponenta a doporučením vedoucího práce. Právě vedoucí práce může také
podat přihlášku do soutěže, Jakuba tak přihlásil Ing. Richard Pokorný.
„Jakub Harsa mě již v průběhu studia zaujal. Odborně jsem garantoval tvorbu jeho
diplomky téměř dva roky a mohu potvrdit, že to byla skutečně intenzivní práce,“
říká Richard Pokorný. „Protože se jednalo o téma velmi specifické, práce měla
i svého odborného konzultanta, dr. Tomáše Kočího, jednoho z předních českých
specialistů v oboru svrchnokřídové paleontologie. Jeho rady a připomínky rovněž
významnou měrou ovlivnily výslednou podobu Jakubovy diplomky,“ doplňuje
vedoucí práce.
Porotě složené z šesti předních představitelů české vědy předsedal prof. RNDr.
Ivo Kraus, DrSc., FEng., dr. h. c. Porota hodnotila nejenom faktickou správnost
práce, ale logicky také její čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Vždyť vybírala
budoucího autora knihy, která bude publikována a nabízena k prodeji.
Cena soutěže Nakladatelství Academia koresponduje s posláním Akademie věd,
což znamená, že vítězné práce jsou vydány knižně do lhůty jednoho roku, pod
hlavičkou Nakladatelství Academia v minimálním nákladu 100 kusů. Publikace je
nabízena ve všech knihkupectvích Academia, na e-shopu Nakladatelství
Academia a v běžné distribuční síti. Autor sám může svoji práci dále volně
publikovat i v odborných zahraničních časopisech.
„Pro mladé absolventy, kteří startují svou vědeckou či profesní kariéru, se jedná
o významný počin, který obohatí jedinečným způsobem jejich životopis,“
upozorňuje Richard Pokorný.
„Atmosféra soutěže byla příjemná i přes velký počet účastníků, kteří se dostavili.
Tím, že jsem se jí mohl účastnit, mi bylo dopřáno poznat jak budovu Akademie
věd, tak mnoho prestižních autorů, kteří se účastnili soutěže ve svých kategoriích.

Výhra je pro mne pocta, neboť získat ocenění v takto věhlasné soutěži se
nepoštěstí jen tak náhodou. Velkou zásluhu na umístění mé práce však mají též
můj vedoucí práce Ing. Pokorný DiS., a odborný konzultant PhDr. Kočí Ph.D.,“
uzavírá Jakub Hansa.
Podle tradice se tak Jakub na vyhlášení soutěže znovu podívá v roce 2019, kdy již
bude veřejně představena knižní verze jeho diplomky. Nezbývá, než popřát knižní
prvotině zdárný vstup na pulty knihkupectví.
Vítězství v Akademii věd je velký mediální počin, ale publikování výsledků
absolventských prací není na Fakultě životního prostředí UJEP zcela
neobvyklé. Ze spolupráce studentů s Ing. Pokorným již vzešlo v minulosti
několik velmi zajímavých knih.
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