
CENY REKTORA 2013 
 
 
Ceny rektora za vědeckou a výzkumnou činnost 
1. místo  doc. Ing. Pavel Janoš, proděkan pro vědu FŽP 
2. místo  prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., proděkanka pro vědu a zahraniční vztahy PřF 
3. místo  Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., pracovnice Ústeckého materiálového centra PřF 
 
Zvláštní ceny do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti vědeckých a výzkumných aktivit:   

Mgr. Pavel Raška, akademický pracovník a vedoucí Oddělení krajinných syntéz na katedře 
geografie PřF  
Mgr. David Tomíček, Ph.D., proděkan pro vědu a zahraniční vztahy na FF 
Ing. Jan Pacina, Ph.D., odborný asistent katedry informatiky a geoinformatiky FŽP 

  
Ceny rektora za uměleckou činnost 
1. místo  doc. Mgr. A. Daniel Hanzlík, vedoucí ateliéru Time-Based Media katedry 

elektronického obrazu FUD 
2. místo  MgA. Jan Čapek, vedoucí ateliéru Produktový design katedry designu FUD 
3. místo  doc. Mgr. A. Ilja Bílek, vedoucí ateliéru Sklo katedry užitého umění FUD 
 
Zvláštní cena do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti uměleckých aktivit: 

MgA. Karel Matějka, odborný asistenti ateliéru Produktový design katedry designu FUD 
 
Ceny rektora pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, umělecké nebo 
další tvůrčí činnosti 
1. místo  Ing. Jiří Henych, student navazujícího studijního programu Ekologie a ochrana 

prostředí, oboru Environmentální analytická chemie na FŽP 
2. místo  Bc. Alexandr Liakhovich, zahraniční student navazujícího magisterského studijního 

programu Výtvarná umění, oboru Photography and Time-Based Media na FUD 
3. místo  Bc. Jakub Havlíček, student navazujícího magisterského studijního programu 

Učitelství pro střední školy, oboru Výtvarně edukativní studia na PF 
3. místo Mgr. Romana Mikšová, studentka doktorského studijního programu Fyzika, oboru 

Počítačové metody ve vědě a technice na PřF 
 
Ceny rektora pro studenty UJEP za nejlepší sportovní výsledky  
1. místo  Jakub Langhammer, student bakalářského studijního programu Tělesná výchova a 

sport, oboru Tělesná výchova a sport na PF 
2. místo  Martina Daňková, studentka bakalářského studijního programu Specializace ve 

zdravotnictví, oboru Fyzioterapie na FZS 
3. místo  David Nekola, student navazujícího magisterského studijního programu Humanitní 

studia, oborů Učitelství historie pro SŠ a Učitelství společenských věd pro SŠ na FF 
 
Cena rektora za knihu roku 2013 
ak. malíř Pavel Beneš, vedoucí ateliéru Vizuální design katedry vizuální komunikace, a MgA. 
Michaela Labudová, odborná asistentka ateliéru Vizuální design, katedry vizuální komunikace FUD 
za sbírku Poesialita aneb aby řeč nestála 
 
Mimořádné ceny  doc. PhDr. Tomáš Velimský, CSc., pracovník katedry historie FF za 

publikaci Páni ze Svojšína, Rod velmožů, pánů a rytířů z povodí Mže 
 
   PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., odborný asistent katedry sociální práce FSE  
   za publikaci Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů 
 
Ceny rektora za aplikovaný výzkum 
Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D., vědecký pracovník katedry fyziky PřF 
doc. Ing. Štefan Michna, Ph.D., vedoucí katedry technologií a materiálového inženýrství FVTM 
 
 
 
 


