
 



 
TISKOVÁ ZPRÁVA                                                

Ústí nad Labem 10. 12. 2020 
 
ČESKO PO ROCE OPĚT NAŠLO NEJLEPŠÍHO STUDENTA BOJUJÍCÍHO ZA 
PŘÍRODU 
 
Autora nebo přesněji autorku nejlepší bakalářské nebo diplomové práce 
zabývající se ochranou životního prostředí ze společenskovědního 
pohledu vybrala v celorepublikovém klání soutěž Czech Envi Thesis.  
 
Soutěž oslovující studenty napříč celou republikou je pořádána na Fakultě 
sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Po nedávné 
Noci vědců se tak jedná o další významnou událost na naší univerzitě, která 
představuje a propaguje její výsledky a fungování široké veřejnosti.  
 
V letošním velkém finále se nejlepším studentem bojujícím v  Česku za přírodu 
stala Anna Tabášková z Univerzity Palackého v Olomouci. Na stupních vítězů ji 
ve vyrovnaném finále doplnila Adriana Ševčíková (Univerzita Karlova) a Patrik 
Šimůnek (České vysoké učení technické v Praze). Anna Tabášková uspěla 
v celorepublikové konkurenci 62 přihlášených prací z celkem 14 univerzit.  
 
„I když si to neuvědomujeme, působí na nás neustále celá řada vjemů, které 
ovlivňují naše chování. Moje práce potvrdila, že pokud umístíme nad koše 
s tříděným odpadem stimuly v podobě obrázku přírody, zvířat nebo sledujících 
očí, lidé mají tendenci více třídit. Naopak je tomu v přítomnosti obrázků 
s grafity,“ shrnula letošní vítězka výsledky svého výzkumu, který se zabývá 
vlivem nevědomých procesů v našem mozku na environmentální chování.   
 
O vítězi letošního ročníku rozhodla vědecká rada soutěže, ve které byli přítomni 
uznávaní odborníci z oboru včetně zástupce Ministerstva životního prostředí, 
které Czech Envi Thesis zaštiťuje. „Z pohledu vědecké rady vidíme oproti 
minulému ročníku obrovské zvýšení zájmu studentů. Pro mě osobně je 
sledování prací svým tematickým rozsahem i zpracováním velmi inspirativní. Co 
mě obzvláště potěšilo, byl vítězný příspěvek Anny Tabáškové zabývající se 
behaviorální analýzou, což je nyní velmi populární směr environmentální 
ekonomie,“ zaznělo na finále z úst členky vědecké rady prof. Jiřiny Jílkové 
z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).  
 
„Ve vyrovnaném finále nás vítězka zaujala jak samotným tématem, tak svým 
přístupem, který do budoucna naznačuje praktické využití. O tom svědčí i to, že 
výsledky nejvíce zaujaly také náměstka Ministerstva životního prostředí,“ sdělil 
na finále důvody vítězství Anny Tabáškové další člen vědecké rady doc. 
Miroslav Hájek z České zemědělské univerzity v Praze. 
 
Díky hlavnímu partnerovi soutěže, společnosti Vodafone, byli letošní finalisté na 
prezentace svých prací výborně připraveni. Dopředu totiž absolvovali školení 
s mediálním a komunikačním expertem Davidem Vaníčkem. Kromě společnosti 
Vodafone nejlepší studenty podpořili také další partneři soutěže – společnost 
Metrostav, a. s., a Nadační fond Severočeská voda.  
 
Díky partnerům soutěže studenti i letos obdrželi finanční odměny ve výši 30, 20 
a 10 tisíc Kč. 
 
Anna Tabášková převzala titul nejlepšího studenta bojujícího za přírodu od 
loňské vítězky Kateřiny Tumové. Ta v loňském finále zvítězila se svojí prací 
zabývající se znovuvyužitím odpadní vody v domácnostech i ve větších 
komerčních prostorách. „Její vítězství popularizovalo téma znovuvyužití šedé 
vody napříč veřejností a přineslo jí i několik zajímavých spoluprací ve  formě  
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nabídky článků a rozhovorů. Několik letošních soutěžících se do soutěže 
přihlásilo také díky jejímu doporučení,“ odpovídá Marek Hekrle, jeden 
z organizátorů Czech Envi Thesis z UJEP, na dotaz, zda se z minulé vítězky 
skutečně stala tvář studentů bojujících v Česku za přírodu.   
 
„Z pohledu nás organizátorů soutěž plní svůj hlavní účel – popularizovat 
aktuální témata v oblasti ochrany životního prostředí a podporovat mladé 
talenty,“ ohlíží se za letošním finále zakladatel soutěže Jan Macháč z UJEP.  
 
Další ročník soutěže bude vyhlášen opět příští rok. Kdo plánuje na ústecké 
univerzitě v roce 2021 obhajovat závěrečnou práci s tématikou životního 
prostředí, uložte si web www.czechenvithesis.cz nebo likujte facebook 
soutěže https://www.facebook.com/Czechenvithesis.   
 

Soutěž Czech Envi Thesis je organizována Institutem pro ekonomickou  
a ekologickou politiku Fakulty sociálně ekonomické UJEP.   
 
Odkazy na fotografie k volnému užití: zdroj UJEP 
 
1. Loňská vítězka soutěže Kateřina Tumová.  
https://drive.google.com/file/d/1Xde4LaxP2RTkmukVKpIKkr1Ce398_DFU/vi
ew?usp=sharing  
 
2. Finále letos probíhalo online přes ZOOM a sdíleno bylo přes Facebook.  
https://drive.google.com/file/d/14FkmvLe6O3TBzK80cRXXz4uHA8JJumXz/
view  
 
3. Letošní vítězka soutěže Czech Envi Thesis Anna Tabášková a střípek z její 
finálové prezentace. 
https://drive.google.com/file/d/1TXd1S8htwtm5338EOD750EJmYHb4-
Sva/view?usp=sharing 
 

 
#MyJsmeUjep  #PribehUJEP  #UniverzitaSeveru #NaSever  
 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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