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V květnu letošního roku byly vyhlášeni vítězové dru-

hého ročníku Česko-americké ceny pro talentované 
studenty, kterou pořádají společně Mezinárodní poli-
tologický ústav Masarykovy univerzity, Fulbrightova 
komise a Velvyslanectví Spojených států amerických 
v České republice. Cílem ceny je pomoc začínajícím 
badatelům v sociálně-vědních disciplinách, ocenění 
prací s tematikou týkající se Spojených států americ-

kých.  

Vítězi soutěže, Janu Petrovovi z Katedry obchod-

ního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze, autorovi práce Obecná odpovědnost členů před-
stavenstva a.s.: v česko-americko-německém porovnání, 
předali hlavní ocenění ředitel Mezinárodního politolo-

gického ústavu Břetislav Dančák, ředitelka Fulbrightovy 
komise Hana Ripková a velvyslanec Spojených států 
amerických v České republice Richard W. Graber. Vítěz 
získal finanční odměnu ve výši 10 000,- Kč a garanci 
publikace svojí práce v ediční řadě Mezinárodního 
politologického ústavu. 

Další oceněnou autorkou byla Šárka Grigarčíková 

z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně, která napsala práci Vliv válek USA na vnitřní 
ekonomickou situaci. Hana Ripková jí předala voucher 
na jazykovou zkoušku TOEFL, která je podmínkou 
ke studiu na amerických univerzitách. Velmi kvalitní 
práci pak do soutěže zaslal Marek Antoš z Institutu 
politologických studií Fakulty sociálních věd Univer-
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zity Karlovy v Praze (FSV UK), který hodnotil Systém 
prezidentských voleb v USA a jeho dopady na voličskou 
účast a volební výsledky. 

Mezi výjimečné práce dále patřila bakalářská práce 
Viktora Hanzlíka z Institutu ekonomických studií 
FSV UK Sustainability of the U.S. Current Account Defi-
cit, práce Karly Hýblové z Katedry mezinárodního 
a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně Místo dobré víry v právu USA  a pří-
padová studie Martiny Kadlecové z Katedry socio-

logie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
Univerzitní sport na University of New Orleans. Všechny 
tyto texty doporučila hodnotící komise k publikaci 
v odborných časopisech, s prací Martiny Kadlecové mají 
čtenáři možnost seznámit se v tomto čísle Auly . 

Česko-americká cena pro talentované studenty byla 
v tomto roce vyhlášena pro obory sociologie, ekonomie 
a právo. Další ročník Ceny, který bude zahájen letos 
na podzim, se zaměří na historii, kulturu a vzdělává-
ní; v roce 2008 pak opět na politologii a mezinárodní 
vztahy, jako tomu bylo v prvním ročníku.
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