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Výsledky
Katedra ekonomie
(Tematická sekce: ekonomická teorie a její aplikace)
Kategorie:
• Diplomová práce a magisterský projekt:

Michal Pokorný
„Může ekonomie zkoumat chování zvířat?“

•

Bakalářská práce a bakalářský projekt:

Martin Regéczy
„Are elections polls fair or nudging?“

•

Seminární práce a esej:

Michala Karhanová
Dana Kloudová
Jiří Lahvička
„Kolik lidí přijde na fotbal? Modelování
návštěvnosti fotbalových utkání Slovanu
Liberec v letech 2000-2009“
Iva Pejsarová
„Gambling forms and their differences with
an emphasis on odds“

•

Čestné ocenění získal/a:

Petr Stehlík
Tomáš Havel
Tomáš Jirásek

Katedra hospodářské a sociální politiky
(Tematická sekce: hospodářská politika a sociální systémy)
Kategorie:
• Bakalářská práce a bakalářský projekt:
•

Čestné ocenění získal/a:

Tereza Voborníková
„Biopaliva pro naftové motory“
Petr Vlček
Anna Veselá
Petr Holeček

Katedra filozofie
(Tematická sekce: filozofie)
Kategorie:
• Diplomová práce a magisterský projekt:

•

Seminární práce a esej:

Tomáš Vaverka
„Příspěvek českého ekonomického myšlení
k apriorismu v ekonomii“
Ondřej Bečev
„Gnóze a novoplatonismus“

•

Čestné ocenění získal/a:

Lukáš Bernat
Pavel Janda
Tomáš Krištofóry
Jan Färber
Jakub Hruška
Pavel Janda
Ondřej Vašíček

Katedra ekonomiky životního prostředí
(Tematická sekce: ekonomika životního prostředí a přírodních zdrojů)
Kategorie:
• Diplomová práce a magisterský projekt:
Gabriela Petrovajová
„Preference horolezců při výběru lezeckých
oblastí - výběrový experiment“
•

Bakalářská práce a bakalářský projekt:

Pavla Kačmárová
„Analýza českých informačních potřeb v
oblasti nástrojů politiky životního prostředí“

•

Seminární práce a esej:

Iveta Štěpáníková
„Zhodnocení environmentální škodlivosti
podpory z programu Zelená úsporám“

•

Čestné ocenění získal/a:

Dana Klaubenschalková
Renata Šohajová
Jan Juklíček
Ludmila Petkovová
Martin Regéczy

Katedra institucionální ekonomie
(Tematická sekce: význam a reformy institucí)
Kategorie:
• Diplomová práce a magisterský projekt:

Marek Vokoun
„Inovace v podnikatelském sektoru“

•

Bakalářská práce a bakalářský projekt:

Šimon Homolka
„Rigidita pákistánské společnosti - Co brání
jejímu rozvoji?“

•

Seminární práce a esej:

Lukáš Máslo
„Rothbard vs. Hayek; Anarchocapitalism vs.
Classical Liberalism“

•

Čestné ocenění získal/a:

Kateřina Bourová
Jiří Šrank
Stanislav Němeček
Jiří Švarc
David Dolejší
Josef Tětek

Katedra hospodářských dějin
(Tematická sekce: hospodářské dějiny)
Kategorie:
• Bakalářská práce a bakalářský projekt:

Lucie Dušková
„Mikrosvět dozorců a vězňů v Terezíně“

•

Seminární práce a esej:

Anton Poprik
„Zkoumání vzniku, úspěšnosti a příčin krachu
státní politiky organizovaného rozptylu
sídelních koncentrací romského obyvatelstva
v ČSSR v letech 1965 až 1968“

•

Čestné ocenění získal/a:

Michal Vrabec
Jakub Večerník
Petra Steklá
Jan Kleinbauer
Otakar Kalenda

Katedra práva + Katedra regionálního rozvoje
(Tematická sekce: regionální studie, ekonomie obcí a právo)
Kategorie:
• Diplomová práce a magisterský projekt:

Barbora Dittrichová
„Magistrát hlavního města Prahy“

•

Seminární práce a esej:

Linda Alexandrová
Jana Faberová
„Vnitřní migrace v ČR“

•

Čestné ocenění získal/a:

Eliška Borecká
Michaela Lelková
Václav Hosnédl
Zdeňka Michalovská
Pavla Válková

