
 
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Brno, 27. listopadu 2017 

LIPKA A JIHOMORAVSKÝ KRAJ OCENÍ NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Kvalitě vody, lesnickému hospodaření či zajímavým architektonickým řešením se věnovali letošní 

autoři diplomových prací přihlášených do XV. ročníku Soutěže diplomových prací s tematikou 

životního prostředí v JMK. Bylo jich celkem 25 a vítěze se dozvíme v rámci slavnostní konference ve 

středu 29. listopadu 2017 v prostorách JMK na Žerotínově náměstí. 

Mezioborová konference je tradičním vyvrcholením Soutěže diplomových prací, které se zabývají 

tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje, kterou tradičně 

vyhlašuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s Lipkou. Autorům nejlepších bakalářských i diplomových 

prací předá ocenění vedoucí Odboru životního prostředí František Havíř. Všechna oceněná témata 

budou prezentována a následuje diskuze, do které se zapojí odborníci z různých odvětví. Závěrečný 

raut z lokálních surovin umožní setkání s autory v neformální atmosféře. 

V letošním XV. ročníku soutěže se utkalo 25 autorů, 8 v bakalářské a 17 v magisterské kategorii. 

„Stejně jako v minulých letech je soutěž unikátní šíří témat, která jdou od architektonických přes 

estetická, lesnická až po chemická. Studenti zkoumali například vývoj kvality vody Zbýšovského 

náhonu během napojování obcí na kanalizaci, ochranu vizuálního dojmu krajiny, spor kolem vodních 

nádrží Nové mlýny či pozitivní efekt výmladkového lesnického hospodaření ve vztahu ke stresu 

suchem,“ prozrazuje koordinátor soutěže Jan Trávníček. 

Konference i samotná Soutěž diplomových prací jsou výjimečné zejména tím, že jsou mezioborové 

a tvoří platformu pro setkávání studentů a akademických pracovníků s odborníky z praxe. Práce musí 

obsahovat původní výsledky a hodnotí je odborná komise složená z akademických pracovníků, 

představitelů nevládních organizací a odborníků z praxe i z neziskového sektoru.  

Akce: Konference k Soutěži diplomových prací 

Termín konání: středa 29. listopadu 2017 od 9 hodin 

Místo konání: prostory JMK, Žerotínovo náměstí 3, Brno 

Program konference: http://www.lipka.cz/soubory/sdp2017_konference_program_03--f8316.pdf 

Kontakt: RNDr. Jan Trávníček, MSc., jan.travnicek@lipka.cz, tel.: 543 420 823, mobil: 732 827 063 

Podrobné informace o konferenci: www.lipka.cz/soutez-dp  

Fotogalerie: 

https://www.dropbox.com/sh/9l4ncqquongfpsg/AAA_46u-27tKtkXRqZE-qqMga?dl=0 
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Vítězové Soutěže diplomových prací 2016 

 

Studenty podpořila také senátorka Anna Hubáčková 


