
CENA REKTORA 2007 
 

Cena rektora za vědeckou a výzkumnou činnost 
 
1. místo - PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D - Filozofická fakulta 
Cena jí byla udělena s ohledem na realizaci výzkumu zaměřeného na editování a 
zpřístupňování městských knih, které jsou jedním z nejdůležitějších historických pramenů pro 
poznání dějin měst. Realizovaná ediční řada Libri civitatis  je proto pro badatele a zájemce o 
dějiny měst velkým přínosem. Michaela Hrubá je vědeckou redaktorkou této ediční řady a 
zároveň i řešitelkou projektu podpořeného v první fázi Grantovou agenturou ČR Na 
jednotlivých svazcích se zároveň podílí edičně i autorsky.  
 
2. místo  - doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. - Přírodovědecká fakulty 
Doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. se dlouhodobě věnuje aplikaci metod počítačové fyziky 
v oblasti výzkumu kompozitních a nanokompozitních materiálů, především jejich 
morfologických, elektrických a optických vlastností. V případě morfologických vlastností vyvíjí 
nové metody a přístupy k charakterizaci těchto materiálů a pokouší se o rekonstrukci 
trojrozměrné informace z experimentálně získávaných dvojrozměrných dat, kdy standardní 
metody popisu selhávají.  

 
3. místo - doc. Ing. Pavel Janoš, CSc. - Fakulta životního prostředí 
Doc. Janoš se výrazně zasloužil o rozvoj výzkumných aktivit na Fakultě životního prostředí,  

zejména v oblastech chemie životního prostředí, technologií pro ochranu životního prostředí 

a rovněž v oblasti systémů jakosti v analytických laboratořích. Je řešitelem několika 

významných projektů, pravidelně publikuje výsledky výzkumu ve významných mezinárodních 

časopisech a jeho práce jsou hojně citovány zahraničními autory.  

 
Zvláštní cena do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti vědeckých a výzkumných 

aktivit - RNDr. Martin  Švec  Ph.D. - Přírodovědecká fakulta 

RNDr. Martin Švec, Ph.D. je mladý pracovník, který se věnuje výzkumu kompozitních a 
nanokompozitních materiálů, především jejich morfologických, elektrických a optických 
vlastností, a to pomocí metod počítačového modelování. V případě morfologických vlastností 
vyvíjí nové metody a přístupy k popisu těchto materiálů. Elektrický transport v kompozitních 
materiálech studuje metodami počítačové fyziky a dále se zabývá modelováním interakcí 
iontů s pevnými látkami.  

 
Cena rektora UJEP za uměleckou činnost 

 
1. místo - Mgr. Michaela Thelenová - Fakulta užitého umění a designu 
V roce 2007 se Mgr. Michaela Thelenová představila v Galerii hlavního města Prahy na 
výstavě „Hrubý domácí produkt“. Tato výstava má momentálně reprízu v Galerii Mars 
v Moskvě. V zahraničí se reprezentovala svými digitálními tisky na výstavě „Zur tektonik der 
geschichte“ v Galerii Wyspa v Gdaňsku, dále na výstavě „Intercity  Berlin – Praha“ v Galerii 
Alte Schule-Kulturzentrum Adlershof v Berlíně. V současné době vystavuje své velkoplošné 
fotografické tisky v rámci projektu „Hot Destination – Marginal Destiny IV.“, který souběžně 
probíhá v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem a v Galerii Motorenhalle v Drážďanech. 
Pražská galerie Hunt Kastner Artworks prezentovala tvorbu Michaely Thelenové na 
světovém veletrhu Viennafair ve Vídni. 
 
2. místo - doc. PaedDr. Vladimír Kuželka - Pedagogická fakulta 
Cena rektora Univerzity J. E. Purkyně za uměleckou činnost byla udělena doc. 
PaedDr. Vladimíru Kuželkovi u příležitosti 60. výročí narození za reprezentaci 
univerzity na národních a mezinárodních hudebních a sborových soutěžích a 



festivalech od doby vzniku Dívčího komorního sboru PF a zejména za úspěšnou 
reprezentaci na kulturních a uměnovědných projektech uskutečněných v roce 2007 a 
letech předchozích v České republice a v zahraničí. 
 
3. místo - Mgr. Zdena Kolečková - Fakulta užitého umění a designu 
Zdena Kolečková systematicky „skenuje“ specifické prostředí města Ústí nad Labem i 
přilehlého podkrušnohorského regionu ve fotografických cyklech i v malbě. V roce 2007 
připravila dvě samostatné výstavy (jednu ve spolupráci s Mgr. Michaelou Thelenovou) a 
zúčastnila se i dvou významných výstav skupinových. V rámci přehlídky Trust Me na 1. 
ročníku mezinárodního fotografického festivalu F-Stop Leipzig jí odborná komise udělila 2. 
místo. 
 
Zvláštní cena do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti uměleckých aktivit - MgA. 
Markéta Váradiová - Fakulta užitého umění a designu 
Práce MgA. Markéty Váradiové se  soustavnou výtvarnou činností reprezentuje FUUD UJEP 
více než deset let.  V letošním roce byla její práce prezentována na dvou společných 
výstavách v Německu, jedné na Slovensku a pěti výstavách v České republice. Dále 
uspořádala dvě samostatné výstavy: „Infiltrace“ v Domě umění v Opavě a „Sochy do barokní 
niky v Městské knihovně“, v Klatovech (s Václavem Fialou). 
 

Cena rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, 
umělecké nebo další tvůrčí činnosti 

 
1. místo - Mgr. Petr Malinský,  student 1. ročníku doktorského studijního programu 
Fyzika, obor Počítačové metody ve vědě a technice Přírodovědecké fakulty. 
Petr Malinský se spolupodílel na výzkumu progresivních materiálů a provedl analýzu velkého 
počtu vzorků polymerů s nanesenými kovy. Z  výsledků vyvodil komplexní závěry o složitých 
procesech probíhajících ve strukturách polymer/kov pod vlivem plasmatického výboje a 
odhad parametrů charakterizujících mobilitu kovových částic v polymeru. Tyto originální 
výsledky byly publikovány v mezinárodních recenzovaných časopisech a představeny na 
mezinárodních vědeckých konferencích.  
 
2. místo - Ing. Libor Pacovský, student 1. ročníku bakalářského studijního programu 
Ekologie a ochrana prostředí, obor Ochrana životního prostředí Fakulty životního 
prostředí. 
Ing. Pacovský byl řešitelem grantového projektu města Ústí n. L. „Studenti VŠ a podpora 
ekologického povědomí v Ústí nad Labem“. V rámci projektu zajistil se svým studentským 
týmem realizaci 31 přednášek v rozsahu 1-2 hodin, převážně na základních školách, ale také 
na školách středních a v domově důchodců. Jakožto hlavní řešitel prokázal vynikající 
organizační schopnosti a zajistil vysokou úroveň přednášek.  
 
3. místo - Václav Bícha – student 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru 
Fotografie, ateliéru Digitální média Fakulty užitého umění a designu. 
Výtvarná práce studenta Václava Bíchy je charakterizovaná především médiem videa a 
animace tvořené především pomocí počítače. Za svůj animovaný film získal v letošním roce 
první místo v prestižní soutěži mladých animátorů, kterou vyhlásila Česká televize. V sekci 
animace bylo jeho animované dílo ohodnoceno jako nejlepší v obrovské konkurenci prací 
mladých autorů.  

 
Cena rektora pro studenty UJEP za nejlepší sportovní výsledky  

 
1. místo - Lucie Zbořilová, studentka 2. ročníku bakalářského studijního programu 
„Tělesná výchova a sport“ Pedagogické fakulty 
Lucie Zbořilová se věnuje od svých 8 let karate,  v součastné době trénuje v oddílu Shotokan 
Klub Rajchert v Ústí nad Labem pod vedením šéftrenéra Josefa Rajcherta a trenéra kumite 



Petra Nechyby. Je 13násobná mistryně ČR. V roce 2007 na mistrovství světa v Bergamu 
vybojovala titul mistryně světa v karate.  
 
2. místo - Jitka Papežová, studentka 3. ročníku bakalářského studijního programu 
„Tělesná výchova a sport“ Pedagogické fakulty 
Jitka Papežová je reprezentantkou ČR v kulturistice a fitness. Na nedávném MS juniorů a 
masters 2007 v Maďarsku v Budapešti dosáhla v kategorii juniorky - bodyfitness do 163 cm 
až na kov nejcennější a stala se mistryní světa. 
V roce 2007 je Jitka Papežová také juniorskou vícemistryní Evropy z Ťumenu v Rusku a 
mistryní republiky. V ženské kategorii se taktéž v roce 2007 stala vícemistryní ČR.  
 
3. místo - Ondřej Beneš – student 2. ročníku bakalářského studijního programu 
„Tělesná výchova a sport“ Pedagogické fakulty  
Ondřej Beneš je reprezentantem ČR týmu A ve sportovním lezení pro rok 2007. Je držitelem 
několika prvovýstupů klasifikovaných Českým horolezeckým svazem jako prvovýstupy roku. 
Je držitelem titulu akademický vicemistr ČR z akademického mistrovství AM ČR, kde získal 
2. místo.  
 
 
 
 
 


