
Laboratoř EU vstupuje do páteho ročníku, jak se soutěži dařilo? 

Laboratoř EU je soutěž o nejlepší diplomové práce s tematikou EU vyhlášená Zastoupením 

Evropské komise v ČR spolu s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR 

v roce 2013. Od té doby se každoročně koná ve dvou kolech. Jedno kolo je vyhlašováno vždy na 

konci ledna, druhé pak koncem května. Za čtyři roky se do této soutěže zapojilo více než 150 

studentů ze 17 českých univerzit. 

Kvalitu prací hodnotí nezávisle vždy dva hodnotitelé, kteří práci (v případě výjimečné kvality) 

nominují na umístění. O celkovém umístění a ocenění pak ale rozhoduje redakční rada. Ta je 

složena ze zástupců tuzemských univerzit, zástupců Úřadu vlády a Zastoupení Evropské komise v 

Praze. 

Celkový počet přihlášených za 4 roky (8 kol soutěže) dosáhl 156. Nejvyšší počet přihlášek 

zaznamenal první rok soutěže s 35 přihlášenými. V posledním kole se přihlásilo 25 studentů. 

Mezi přihlášenými do soutěže Laboratoř EU převažují studenti Vysoké školy ekonomické 

v Praze – 33 % z celkového počtu přihlášek. Následuje Univerzita Karlova s 19 %, Masarykova 

univerzita s 12 % a Univerzita Palackého v Olomouci s 10 %. S přibývajícími roky narůstá také 

podíl přihlášených ze soukromých univerzit.  
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Struktura zapojených VŠ
Vysoká škola ekonomická v Praze (51 prací)

Univerzita Karlova (30 prací)

Masarykova univerzita (19 prací)

Univerzita Palackého v Olomouci (16 prací)

Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava (9 prací)
Mendelova univerzita v Brně (6 prací)

Západočeská univerzita v Plzni (4 práce)

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (4 práce)

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Praha, o.p.s. (3 práce)
Slezská univerzita v Opavě (3 práce)

Česká zemědělská univerzita v Praze (3 práce)

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. (2 práce)

Technická univerzita v Liberci (2 práce)

Policejní akademie České republiky v Praze
(1 práce)
České vysoké učení technické v Praze (1 práce)

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.
(1 práce)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
(1 práce)



V počtu vítězných prací na univerzitu získali studenti Vysoké školy ekonomické v Praze nejvíce 

ocenění za přihlášené diplomové práce – v celkovém počtu 7. Druhá univerzita, jejíž studenti se 

nejčastěji umístili na stupni vítězů, byla Univerzita Karlova s 5 získanými oceněními za 

diplomovou práci. Karlova univerzita tedy postupně dohání prvenství VŠE, v těsném závěsu za 

nimi jsou i Masarykova univerzita a Palackého univerzita v Olomouci. Lze tedy očekávat, že boj 

o nejlepší diplomové práce se strhne právě mezi těmito vysokými školami.  

Fakulty, které si v Laboratoři EU vedly nejlépe, jsou součástí 3 výše zmíněných nejúspěšnějších 

univerzit. Nejvíce vítězných prací bylo z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické 

v Praze, dále pak z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy.  

Z výše uvedených fakult také pocházejí nejúspěšnější vedoucí prací. Nejčastěji byly oceněny 

diplomové práce pod vedení pana Ing. Josefa Biče, Ph.D. z katedry světové ekonomiky Fakulty 

mezinárodních vztahů VŠE v Praze, paní PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. z katedry mezinárodních 

vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a pana PhDr. Petr Kanioka, Ph.D. z katedry 

mezinárodních vztahů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.  
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Celkový počet oceněných prací na univerzitu


