CENA REKTORA 2001
Cena rektora za vědeckou a výzkumnou činnost
1. místo - doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. – Pedagogická fakulta
Dosáhl v rámci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně mimořádných výsledků v oblasti
vědeckých a výzkumných aktivit. Od roku 1999 do roku 2001 vypracoval 22 původních
článků v cizích časopisech a 6 článků v časopisech České republiky, dále vypracoval jeden
příspěvek na konferenci v ČR a 17 příspěvků na zahraniční konference.
Bylo vydáno skriptum, kde byl členem autorského kolektivu. V roce 2001 odevzdal habilitační
práci a získal titul docent. V Ústí nad Labem organizoval workshop. Zúčastňuje se řešení
grantů a projektů, jejichž rozpočet činí 5 764 000 Kč, je hlavním řešitelem výzkumného
záměru s týmem deseti lidí, kde celkový rozpočet činí 32 mil. Kč.
2. místo - prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. - Pedagogická fakulta
Pracovala od roku 1995 do roku 2001 jako děkanka této fakulty a přes velké pracovní
vytížení se stále intenzivně věnuje tvůrčí práci v oboru České literatury 20. století.
Je autorkou kapitoly ve významné monografii, vydané v tomto roce v Londýně. V posledních
dvou letech publikovala 7 statí v odborných časopisech a sbornících, 9 dalších je v současné
době v tisku. Celkově publikovala již více než 200 statí a vědeckých studií. Její práce jsou
citovány v odborných publikacích doma i v zahraničí. Je členkou komisí pro habilitační řízení
a komisí pro jmenování profesorem, byla organizátorkou dvou mezinárodních konferencí.
3. místo - doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc. - Pedagogická fakulta
Věnuje se kromě výuky systematické zoologie vědecké práci, zaměřené na arachnologii.
Během svého působení vybudoval v rámci katedry špičkové pracoviště, a to nejen z hlediska
přístrojového a laboratorního vybavení, ale i z hlediska personálního zajištění. Je autorem
řady statí v odborných časopisech, v oblasti odborné činnosti spolupracuje s Akademií věd
ČR, což má pozitivní dopad na kvalitu a možnosti přípravy pracovníků katedry v doktorském
studiu. Docent Hajer systematicky zavádí multimediální formy výuky, přičemž náročné
finanční prostředky zajišťuje řešením grantů.
Mimořádná cena – PhDr. Ivo Brožek - Pedagogická fakulta
Za jeho vědeckou a výzkumnou činnost a za jeho mimořádné aktivity při získávání a řešení
projektů byl navržen pro Mimořádnou Cenu rektora za výzkumnou a vědeckou činnost.
Výstupem jeho projektů je zajištění přístupu pro uživatele z naší univerzity do řady
bibliografických, časopiseckých a informačních databází. Mimoto doktor Brožek v rámci
projektů umožňuje získání titulů odborných zahraničních časopisů pro vědeckou práci
kateder fyziky, chemie, biologie a historie, což v letech 2000 až 2003 představuje celkový
finanční objem 1,9 milionu korun. Kromě toho spolupracuje a podílí se na řešení a využívání
sedmi dalších projektů řešených na jiných univerzitách či ústavech v tomto oboru, publikuje
odborné články a prezentuje naší univerzitu na konferencích.
Cena rektora za uměleckou činnost
1. místo - prof. Miloš Michálek – Pedagogická fakulta
Je bezesporu nejvýznamnějším grafikem působícím na severu Čech a letošní průřez tvorbou
v chomutovské galerii Špejchar ukázal i oprávněnost tvrzení, že je jedním
z nejvýznamnějších grafiků v České republice. Tak je také vnímán na nesčetných výstavách
v zahraničí.
Tento fakt je kreditem katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty, v jejímž čele stál pan
profesor od roku 1991 do roku 1997 a je měřítkem úrovně umělecké tvorby nejen na půdě

naší univerzity. Osobnost pana profesora Michálka je svou uměleckou i pedagogickou
profesionalitou vzorem pro generace studentů i kolegů.
2. místo - doc. PaedDr. Vladimír Kuželka – Pedagogická fakulta
Od roku 1990 je uměleckým vedoucím Dívčího komorního sboru Pedagogické fakulty naší
univerzity. Toto sborové těleso se výrazně zapsalo do českého i zahraničního sborového
hnutí a pod jeho vedením získalo řadu významných ocenění v naší republice a v zahraničí,
čímž úspěšně reprezentuje nejen naší univerzitu, ale i české sborové hnutí.
V rámci sborové činnosti vychoval i řadu absolventů, kteří v současné době působí i jako
sbormistři pěveckých sborů dětí a mládeže.
Kromě uměleckého vedení Dívčího komorního sboru dlouhodobě působil jako sbormistr
Smíšeného sboru Pedagogické fakulty a jako klavírista a chorovod Ústeckého dětského
sboru.
Cena rektora pro studenty za mimořádné výsledky
v umělecké a tvůrčí činnosti
1. místo -

Václav Faigl
Petra Máslová
Táňa Podlesná
Zuzana Baťková
Sylvie Brodiová
Jiří Hanek

katedra společenských věd PF
katedra společenských věd PF
katedra společenských věd PF
ateliér designu a grafiky FUUD
ateliér užité grafiky FUUD
ateliér designu a grafiky FUUD

Celá výše uvedená skupina studentů zorganizovala na vysoké profesionální úrovni filmový
festival „Festiváleček“ ve dnech 25. až 27. dubna 2001. Festival byl podpořen Kulturní radou
města Ústí nad Labem a dalšími významnými sponzory, včetně deníku Mladá fronta Dnes.
Měl příznivé ohlasy v rozhlase a v denním tisku, svůj obdiv písemně vyjádřil i vedoucí
katedry režie filmové a televizní fakulty AMU, jeden z našich předních režisérů docent Dušan
Klein.
Cena rektora pro absolventy studia za mimořádné výsledky
ve výzkumné a vývojové činnosti
2. místo - Ing. Lenka Uhlířová je absolventkou studijního programu Fakulty životního
prostředí „Ekologie a ochrana prostředí“ studijního oboru „Revitalizace krajiny“, který
úspěšně absolvovala složením závěrečné zkoušky v červnu 2001. V letech 2000 a 2001 byla
spoluautorkou 1 a autorkou 4 příspěvků, vytištěných v odborných časopisech či sbornících,
zúčastnila se dvou mezinárodních konferencí a nyní pracuje na řešení významného projektu
Ministerstva životního prostředí.
Cena rektora pro studenty za mimořádné výsledky
v umělecké a tvůrčí činnosti
1. místo Daniel Jaček, student katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty. Jeho
uměleckou činnost je nutné vnímat jako výrazný přesah studentských aktivit do veřejného
prostoru. Tento fakt je nutným spojením univerzity s kulturním životem regionu a dalšími
kulturními a vysokoškolskými pracovišti v České republice. Danil Jaček se od roku 1998
prezentoval 24 veřejnými výkony pedagogické a umělecké kvality, z čehož několik bylo
prezentováno na samostatných výstavách. Profesionální provedení a myšlenkové obsahy
uměleckých projektů Daniela Jačka jsou vzorovou reprezentací naší univerzity.

