Laboratoř EU 2013 – 2019
Laboratoř EU je soutěž pro čerstvé absolventy vysokých škol o nejlepší diplomové práce tematicky
spojené s otázkami EU, jež byla v roce 2013 poprvé vyhlášená Zastoupením Evropské komise
v ČR spolu s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. Soutěž se koná
ve dvou kolech, první vyhlašované na konci ledna, druhé pak na konci května. Za sedm let
existence této soutěže se do ní zapojilo na 260 studentů z 18 vysokých škol z celé České
republiky.
Kvalitu přihlášených prací posuzují nezávisle dva hodnotitelé, kteří práce, jež vykazují
nadstandartní úroveň nominují na umístění. O výsledném umístění a ocenění rozhoduje redakční
rada, složená ze zástupců tuzemských univerzit, zástupců Úřadu vlády a Zastoupení Evropské
komise v Praze.
Celkový počet soutěžících za 7 let a 14 kol soutěže překonal hranici 250 diplomových prací.
Výhercům bylo celkem vyplaceno téměř 25 000 EUR ve formě stipendií. V posledním ročníku
v roce 2019 se soutěže účastnilo 16 soutěžích.
Účastnici soutěže se přihlašují univerzit z celé České republiky, nejsilnější zastoupení měla za
uplynulých 7 let soutěže Vysoká škola ekonomická v Praze – celkem 28,7 % ze všech prací bylo
právě z VŠE. Druhou nejvíce zastoupenou univerzitou s 22,1 % má Univerzita Karlova, jen o
několik prací méně pak reprezentovalo Masarykovu univerzitu s poměrem 20,5 % všech
diplomových prací v 7 letech soutěže. Mezi další četně zastoupené univerzity patří Univerzita
Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava či Mendelova
univerzita v Brně.

Vítězné práce pochází od studentů z různých vysokých škol. Nejvíce úspěšných soutěžících, jež
se umístili na stupních vítězů mají Vysoká škola ekonomická v Praze a Univerzita Karlova. Obě
univerzity mají 7 let soutěže celkem 9 oceněných prací. Na druhém místě v počtu oceněných je
s 6 oceněnými Masarykova univerzita. S pěti oceněnými pracemi je na třetím místě Univerzita

Palackého v Olomouci. Úspěšné studenty do soutěže vyslaly také Mendelova univerzita (3
ocenění), Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava (2 ocenění), České vysoké učení
technické a Česká zemědělská univerzita (obě po 1 oceněném).

Mezi nejúspěšnější vedoucí diplomových prací, které v soutěži Laboratoř EU uspěli, je Ing. Josef
Bič, PhD. z Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, jehož studenti
celkem čtyřikrát s přihlášenou prací uspěli. Mezi další úspěné vedoucí diplomových prací patří
například: PhDr. Petr Kaniok, PhD. z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, PhDr. Irah
Kučerová PhD. z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nebo doc. Mgr. Daniel Marek, PhD.
z Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, z nichž všichni vedli 2 diplomové práce, jež
uspěly v soutěži Laboratoř EU.
Přihlášené diplomové práce do soutěže jsou z široké škály vysokoškolských oborů. Mezi pracemi
převažují ekonomické a společenskovědní obory, silné zastoupení mají také právní studijní obory,
dále se soutěže účastní též práce z technických, humanitních či lingvistických oborů. Největší
počet prací za 7 let existenci soutěže bylo z oboru Evropská studia (celkem 44), druhý největší
počet prací v soutěži bylo z oboru Právo a právní věda (celkem 39), třetí nejvyšší počet prací pak
z oboru Evropská integrace (celkem 32), následují obory Mezinárodní obchod a Mezinárodní
vztahy.

