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ZPRÁVY

Cena Dr. aleše HrDličky 
v oblasti DoktoranDskéHo 

stuDia pro rok 2013

Město Humpolec na návrh České společnosti antropologic-
ké vyhlásilo soutěž o cenu významného humpoleckého rodáka 
Dr. Aleše Hrdličky v kategorii doktorských prací pro rok 2013 
(Vyhláška Města Humpolec č. 1/2013 ze dne 24. 4. 2013).

Hlavní výbor na základě tohoto vyhlášení vyzval příslušná 
antropologická pracoviště, aby informovali doktorandy, kteří 
úspěšně ukončili postgraduální studium k přihlášení se do sou-
těže podle stanovených pravidel. Ve stanoveném termínu se do 
soutěže přihlásili čtyři uchazeči:

• Mgr. karolína absolonová, ph.D.
Katedra antropologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta Uni-
verzity Karlovy v Praze
Název práce: Histologický odhad dožitého věku jedince  
ze spálené a nespálené kompaktní kosti lidského žebra

• Mgr. lucie bigoni, ph.D.
Katedra antropologie a genetiky člověka, Přírodovědecká fa-
kulta Univerzity Karlovy v Praze
Název práce: Fenotypová variabilita skeletu: asymetrie, po-
hlavní dimorfizmus a jejich proměny v čase
 
• Mgr. kateřina boberová, ph.D.
Laboratoř biologické a molekulární antropologie, Přírodově-
decká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Název práce: Genetická studie lidí z jižního předhradí břec-
lav – pohansko

• Mgr. aleš Gába, ph.D.
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Název práce: Hodnocení tělesného složení ve vztahu k pohy-
bové aktivitě u žen ve věku 55–84 let

Hodnocení přihlášených prací bylo prováděno podle schvá-
lených kriterií hlavního výboru ČSA. Hodnocení jednotlivých 
přihlášených prací na základě usnesení hlavního výboru ze dne 
2. 7. 2013 prováděla komise sestavená z členů HV, kteří nebyli 
ani vedoucími či konzultanti předkládaných prací k soutěži. 

Rada Města Humpolce na svém zasedání odsouhlasila pro 
tuto soutěž ve výši 30 000,– Kč. Hlavní výbor rozhodl, že bude 
vyhlášena první cena ve výši 20 000,– Kč a druhá cena ve výši  
10 000,– Kč. Na základě hodnocení byla první cena udělena 
Mgr. Kateřině Boberové, Ph.D. a druhá cena Mgr. Alešovi Gá-
bovi, Ph.D.

Odměněným byly ceny předány u příležitosti vyhlášení  
v rámci každoročně pořádané akce „Mládí Humpolce 2013“ 
dne 7. 11. 2013 ve večerních hodinách v kinosále Města Hum-
polec představiteli Města Humpolec, jmenovitě starostou Měs-
ta Humpolec Mgr. Jiřím Kučerou a předsedou České společnos-
ti antropologické doc. RNDr. Pavlem Bláhou, CSc.


