
CENA REKTORA 2005 
 

Cena rektora za vědeckou a výzkumnou činnost 
 

1. místo - prof. Ivo Nezbeda, DrSc. – Přírodovědecká fakulta 
Vědecká práce profesora Nezbedy se zaměřuje na základní výzkum v oblasti molekulární 
teorie kapalin a molekulárních simulací a na jejich aplikace v oblasti chemického inženýrství. 
Dosáhl zde mnoha originálních výsledků, které byly publikovány v renomovaných 
mezinárodních časopisech a mají velký mezinárodní ohlas. Jeho práce je zaměřena zejména 
na zkoumání souvislostí mezi silami působícími mezi molekulami a vlastnostmi kapalin, 
modelování kapalin a dále se snaží o matematickou charakterizaci struktury tekutiny na 
rozhraní dvou fází. V roce 2005 publikoval významnou práci v mezinárodním časopisu 
Molecular Physics, kterou završil sérii prací, ve kterých bylo jednoznačně ukázáno, že 
struktura tekutiny je určena silovým působením v nejbližším okolí molekul. Profesor Nezbeda 
má na svoje publikované práce značný ohlas, o čemž svědčí velmi velký počet citací – jeho 
práce byly v článcích jeho kolegů citovány více než 1600 krát, čímž se řadí mezi 
nejúspěšnější české vědce. O ohlasu a uznání vědecké činnosti prof. Nezbedy svědčí i fakt, 
že v roce 2004 byl Akademií věd ČR nominován za Českou republiku na prestižní 
mezinárodní cenu Wolf Foundation Prize. 

 
2. místo - Ing. Václav Synek – Fakulta životního prostředí  
Ing. Synek vytrvale a samostatně rozvijí zajímavý a důležitý směr výzkumu zaměřený na 
interpretaci a spolehlivost analytických dat v environmentálních studiích. V tomto oboru 
publikuje zásadní práce ve významných mezinárodních časopisech a přednáší na odborných 
konferencích. Jeho práce jsou často citovány v odborné literatuře. 
 
3. místo - Mgr. Jan Malý – Přírodovědecká fakulta  
Pan Mgr. Jan Malý dosáhl významného úspěchu v oblasti vývoje fotosyntetických biosensorů 
a výzkumu imobilizačních metod tenkých vrstev biomolekul. Je spoluautorem patentové 
přihlášky nové technologie produkce sensorů s nanostrukturovanou pracovní plochou. 
Výsledky výzkumu najdou uplatnění zejména při citlivé detekci herbicidů miniaturních 
bioanalytických zařízení a významně pomohou při zvýšení rostlinné produkce v zemědělství i 
ochraně ohrožených rostlin.  
 
Zvláštní cena do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti vědeckých a výzkumných 
aktivit - Ing. Kateřina Křováková – Fakulta životního prostředí  
Kateřina Křováková je členkou výzkumného týmu Laboratoře geoinformatiky UJEP, která se 
zabývá aplikacemi starých kartografických pramenů v oblasti výzkumu ekologie krajiny a 
v rámci projektu VVZ Českého egyptologického ústavu FF UK Praha spolupracuje při 
archeologickém výzkumu v Egyptě. Specifickým přínosem Ing. Křovákové je tvorba a 
aplikace nových metod využití starých kartografických a písemných pramenů pro studium 
krajiny pro krajinnou ekologii. 
 

Cena rektora UJEP za uměleckou činnost 
 
1. místo - Mgr. Radek Fridrich - Pedagogická fakulta  
Radek Fridrich získal cenu za svou básnickou tvorbu, zejména za knihy Šrakakel a Z 
dzienniku Zybrzyda, ve kterých tématicky čerpá z dramatických osudů severočeské krajiny a 
jejích českých a německých obyvatel.  
 
2. místo - Mgr. Zdena Kolečková, odborná asistentka na katedře dějin a teorie umění 
FUUD.  
Zdena Kolečková se vyjadřuje prostřednictvím média fotografie, digitálních tisků a malby. V 
roce 2005 vytvořila  několik samostatných uměleckých intervencí do veřejných prostor 



různých evropských měst. V oblasti  těchto realizací spolupracuje s mezinárodně ceněnou 
agilní institucí Billboart Gallery Europe. V roce 2005 se též zúčastnila několika významných 
mezinárodních přehlídek v Evropě i v USA. V tomto roce zároveň vyvrcholil čtyřletý projekt 
prezentace českého výtvarného umění v USA:  Cultural Domestication - Instinctual Desire, 
připravovaný University of Toledo, Ohio ve spolupráci s Vysokou školou umělecko-
průmyslovou Praha. Kurátorky vybraly pro prezentaci současného českého vizuálního umění  
šestici etablovaných výtvarných umělců, mezi nimi i Zdenu Kolečkovou.  
 
3. místo nebylo v tomto roce uděleno.  
 
 

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

 
1. místo - Bc. Ivan Peřina, student 2. ročníku navazujícího magisterského studijního 
programu Historické vědy oboru Kulturně historická regionalistika. 
Student Peřina v rámci svého bakalářského studia prokázal mimořádné nadání pro odbornou 
práci v oblasti dokumentace památek, zejm. hradní architektury. Výsledky svých výzkumů 
úspěšně prezentoval před odbornou veřejností a publikoval, svými odbornými aktivitami se 
zapojil do řady dílčích výzkumů a odborných prací na katedře historie, odborně spolupracuje 
a podílí se na aktivitách dalších odborných pracovišť (Archeologický ústav AV ČR, Ústav 
archeologické a památkové péče v Mostě, Národním památkovým ústavem u. o. p. Ústí nad 
Labem). V roce 2005 byl jedním z hlavních organizátorů mezinárodní konference Castrum 
Bene 9, kterou UJEP organizovala spolu s Archeologickým ústavem AV České republiky a 
Národním památkovým ústavem u. o. p. Ústí nad Labem.  
Bc. Ivan Peřina je nepochybně studentem, který je pro obor dokumentace památek a 
kastelologie jedním z nejvýraznějších talentů, což dokládá jeho spolupráce s předními 
českými odborníky (Doc. PhDr. T. Durdíkem, DrSc., AV ČR).     
 

2. místo - Bca. Tomáš Hrůza, studentu 1. ročníku navazujícího magisterského studia 
studijního programu Výtvarná umění, oboru Fotografie v  ateliéru Fotografie FUUD.  
Tomáš Hrůza je letošním absolventem ateliéru Fotografie Fakulty užitého umění a designu. 
Studium ukončil s vynikajícími výsledky, obhájil svoji reprezentativní bakalářskou práci a 
získal Cenu ateliéru. Po celou dobu bakalářského studia patřil mezi talentované studenty a 
jeho umělecká činnost značně překračovala hranice školních aktivit. Zúčastnil se řady výstav 
v renomovaných galeriích nejen v České republice, ale také v zahraničí (Itálie, Polsko, 
Německo, Slovensko) a absolvoval mnoho fotografických workshopů právě v cizině.   
 

3. místo - Petr Tomášek, studentu 5. ročníku studijního programu Učitelství pro střední 

školy, oboru Učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ PF.  

Cena rektora UJEP mu byla udělena za vynikající reprezentaci UJEP. Na studentské 

konferenci pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR získal Petr Tomášek v těžké 

konkurenci Cenu Vladimíra Macury, nejvýznamnější ocenění udělované v ČR mladým 

literárněvědným bohemistům.  

  

 
Cena rektora pro studenty UJEP za nejlepší sportovní výsledky  

 
1. místo - Veronika Pokorná - studentka 3. ročníku bakalářského studijního programu 
Tělesná výchova a sport PF.  
Cenu získává zejména za 1. místo na Akademickém mistrovství Evropy v plážovém 
volejbale a 2. místo na Akademickém mistrovství ČR v plážovém volejbale. 
 



2. místo - Jan Wiedner - student 3. ročníku bakalářského studijního programu Tělesná 
výchova a sport na PF.  
Cenu získává zejména za 1. místo na Akademickém mistrovství ČR v basketbalu a 13. místo 
na XXIII. Univerziádě v tureckém Izmiru.   
 
3. místo - Lukáš Houser - student 3. ročníku bakalářského studijního programu Tělesná 
výchova a sport na PF.  
Cenu získává zejména za 1. místo na Akademickém mistrovství ČR v basketbalu. 
 
4. místo - Jaroslav Hochmut - student 3. ročníku bakalářského studijního programu 
Tělesná výchova a sport PF.  
Cenu získává zejména za 4. místo v běhu na 4 x 400 m na Akademickém mistrovství ČR a 
jako člen AC Česká Lípa za 2. místo na halovém mistrovství ČR v sedmiboji. 
 
5. místo - Naďa Ferenčíková - studentka 3. ročníku bakalářského studijního programu 
Tělesná výchova a sport PF.  
Cenu získává za 4. místo v běhu na 400 m přes překážky, 4. místo v běhu na 4x 400 m, 4. 
místo za 4x 100 m na Akademickém mistrovství ČR a 4. místo ve fotbale (1. liga žen).   
 


