
    Zápis ze schůze rady Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, která se konala  
                           dne 28. května 2012 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech 
          ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přítomni: prof. Pavlíček, prof. Beran, doc. Buriánek, JUDr. Illner, prof. Kašík, doc. Müller, 
prof. Průcha,  PhDr. Rýdlová,  doc. Šouša,  prof. Žák. 
  
Profesor Pavlíček přivítal členy rady NÚJH a konstatoval, že schůze je usnášeníschopná, neboť 
jsou přítomni všichni členové rady NÚJH. Navržený program jednání byl schválen. 
Program:  1. Kontrola zápisu z minulé schůze 
                  2. Aktuální přehled o plnění závazků stipendistů 
                  3. Veřejná soutěž NÚJH pro rok 2012 – vyhodnocení  přihlášek  

4. Cena Milana Sojky za rok 2011 
5. Různé  

 
3. Cena Milana Sojky za rok 2011 

Prof. Pavlíček a prof. Žák připomněli, že cenu udělují společně Vysoká škola ekonomie a 
managementu  a Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. Cena byla zřízena k podpoře rozvoje 
v oblasti společenských věd a k uctění památky vynikajícího vysokoškolského učitele a 
představitele nezávislého ekonomického myšlení prof. Ing. Milana Sojky, CSc. Cena je určena 
pro autora nejlepší publikace obhájené a vydané studie NÚJH v předchozím kalendářním roce, 
tedy v roce 2011. Jedná se o následující studie. 
Přehled publikací NÚJH vydaných v roce 2011 
1/2011     Tomáš W. Pavlíček 

 „Formování kulturního mecenátu Josefa Hlávky v souvislosti s komunikačními 
  strategiemi v osobní korespondenci“  

2/2011     Jiří Šubrt       
„Aktér, jednání a struktura v mikro a makrodimenzi sociální reality 
  Příspěvek k teoretickým diskusím v soudobé sociologii“ 

3/2011     Jitka Koderová      
„František Venclovský. Život a dílo“ 

4/2011     Eva Křížová         
            „Postavení komplementární a alternativní medicíny v České republice“ 
5/2011     Marie Vavrejnová         
            „Migrace obyvatelstva jako faktor ekonomického rozvoje 

  Zvláště v oblasti Evropské unie a České republiky“ 
6/2011     Gabriela Thöndlová         

„Komparativní analýza agroturistiky v České republice a ve Svobodném státu  
 Bavorsku“ 

7/2011      Zuzana Podaná      
            „Fenomén delikvence mládeže v České republice a středoevropském regionu“ 
8/2011     Milan Tuček a kol.        
             „Elity v české postsocialistické transformaci (1989 – 2007)“ 
9/2011     Zuzana Kučerová  

„Vliv signifikantních faktorů na integraci finančních trhů ve světle  
  světové finanční krize“ 

Prof. Žák informoval, že jak ukládá statut ceny, jednotliví členové rady NÚJH mu předali 
zhodnocení svých návrhů písemně. Prof. Pavlíček pak vyzval členy rady, aby se ke svým 
návrhům vyslovili a vyzval k hlasování. 
Studii vydané pod pořadovým číslem 7/2011 bylo odevzdáno 9 platných hlasů.  



Studii vydané pod pořadovým číslem 8/2011 byl odevzdán jeden platný hlas. 
Cenu Milana Sojky v roce 2011 získává Zuzana Podaná  za studii Fenomén delikvence 
mládeže v České republice a středoevropském regionu. 
Cena Milana Sojky, kterou tvoří diplom a částka 70.000,- Kč bude Zuzaně Podané předána 
v sále Českého kvarteta zámku Josefa Hlávky v Lužanech dne 18. června 2012 při příležitosti 
předávání Cen Josefa Hlávky za odbornou literaturu. Laudatio přečte prof. Žák, diplom a 
finanční částku předají společně prof. Pavlíček a prof. Žák. Prof. Pavlíček oznámil, že 
vzhledem k tomu, že prof. Stýblová dokončila poslední čtvrtý díl svého románu o Josefu 
Hlávkovi a vzhledem k jejímu blížícímu se životnímu jubileu, bude její román – Mecenáš 
v obnošené vestě též na zámku představen a prof. Stýblové bude předána, jako výraz 
poděkování, Pamětní medaile Josefa Hlávky. Součástí programu bude koncert v zámecké kapli 
a pohoštění pro hosty, které se v případě pěkného počasí uskuteční v zámeckém parku.   
 
 
 
 
 
zapsala Dr. Rýdlová 
 
           Prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. 
           předseda 


