CENA REKTORA 2002
Cena rektora za vědeckou a výzkumnou činnost
1. místo - Mgr. Jan Malý - Pedagogická fakulta
Cena byla udělena za vynikající výsledky dosažené ve vědecké práci v následujících
oblastech:
1. Využití fotosyntetických biotechnologií v environmentální analýze herbicidů a těžkých kovů
2. Využití rekombinantních fotosyntetických proteinů ke konstrukci biočipů
3. Základní výzkum v problematice fotosyntetického stresu.
Součástí jeho vědecké práce je rovněž významná publikační aktivita zejména v prestižních
zahraničních časopisech a přednášky na zahraničních akcích.
2. místo - Mgr. Jan Horálek - Pedagogická fakulta
Cena byla udělena Mgr. Janu Horálkovi za knihu „Nejde jen o slova“, která znamená cenný
příspěvek české sociolingvistice. Přístupnou formou se zabývá významem slov, sémantikou
pojmenovacích okruhů a ukazuje na souvislosti fungování jazyka s vývojem současné české
společnosti. Cena je udělena i s ohledem na jeho zejména zahraniční publikační činnost.
3. místo - doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc. - Pedagogická fakulta
Cena byla udělena zejména za vydání monografie „Sudety“ pod hákovým křížem, v níž
figuruje doc. Radvanovský jako vedoucí autorského kolektivu společně s PhDr. Václavem
Kuralem, CSc. Jedná se o první část projektu, která poprvé komplexně mapuje život
v českém pohraničí po roce 1938, kdy připadlo Německu. V rámci řešení druhé části projektu
připravil do tisku v roce 2002 další 2 čísla sborníku Historie okupovaného pohraničí 1938 –
1945.
Cena rektora za uměleckou činnost
1. místo - Mgr. Roman Frič - Pedagogická fakulta
Cena mu byla udělena za výraznou koncertní činnost , zejména za nastudování a provedení
klavírního koncertu č.3, d moll op. 30 Sergeje Rachmainova se Severočeskou filharmonií
Teplice v Čechách pod taktovkou Charlese Oliviera – Munroa. Koncert měl vynikající úroveň
a na teplický sál domu kultury strhující a do té doby nevídanou atmosféru.
2. místo - doc. ak. mal. Karel Míšek – Fakulta užitého umění a designu
Docent Míšek vede excelentně Atelier grafického designu, má bezesporu nejrozsáhlejší
zahraniční aktivity nejen osobní tvůrčí praxe ale i svého ateliéru. V letošním akademickém
roce stál jako autor či organizátor u výstav v Paříži, Praze, Budapešti, Helsinkách a
Besanconu s výstupy v podobě článků v odborných periodikách. Neopominutelná je jeho
činnostv ICOGRADA (světová asociace grafického designu) a v mezinárodních porotách
např. Bienále Brno 2002.
Cena rektora pro studenty a absolventy studia za mimořádné výsledky ve výzkumné,
vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti univerzity
1. místo - Jiří Koten, student V. ročníku studijního programu Učitelství pro střední školy,
obor český jazyk- dějepis na PF.
Katedra bohemistiky navrhla Jiřího Kotena za jeho výraznou literární činnost. V roce 2002
vydal básnickou sbírku „Přebohaté hodinky pradědečka Emila“, která byla navržena na
letošní Ortenovu cenu (určenou nejlepším autorům do 30 let). Významně se podílí na
vydávání studentského literárního časopisu Pandora.
2. místo - Mgr. Martin Brzóska, který pracuje jako externista katedry geografie PF.

Mgr. Brzóska byl výborným studentem a výrazně se zapojil do odborné činnosti katedry
geografie. V roce 2002 předložil diplomovou práci na téma „Hodnocení vývoje využití
modelového území Chabařovického lomu“ a obhájil ji výborně. Dílčí výstupy našly ohlas i
v praktické sféře a byly publikovány v několika recenzovaných sbornících a prezentovány na
konferencích.
3. místo - Dušan Skala, student 4. ročníku ateliéru fotografie FUUD.
Oceněný student se zúčastňuje řady fotografických workshopů a výstav, kterými vynikajícím
způsobem reprezentuje ateliér i celou školu. Dušan Skala patří k nejvýraznějším talentům,
které se za posledních několik let v ateliéru fotografie objevily. Svou tvorbou začíná úspěšně
pronikat do kontextu mladého výtvarného umění v Čechách.
Cena rektora UJEP studentům za nejlepší sportovní výsledky za rok 2002
1. místo - Radek Zounek, student 4. ročníku PF UJEP studijního programu Učitelství pro
ZŠ, oboru Tělesná výchova - Občanský výchova.
Student se umístil na 3. místě na ME v Rakousku v kata teamu. Dále je v tomto roce
držitelem titulu mistr ČR v kata teamu a na letošním MČR též obsadil v kata jednotlivcích 2.
místo.
2. místo - Martin Košnar, student 3. ročníku PF UJEP studijního programu Učitelství pro
ZŠ, oboru Dějepis - Geografie.
Student je mistrem ČR v silovém trojboji mužů ve váze do 100 kg. Zároveň se na letošním
MS ve slovenském Trenčíně umístil na 10. místě v silovém trojboji mužů ve váze do 100 kg.
3. místo - Tomáš Adámek, student 3. ročníku PF UJEP studijního programu Učitelství pro
ZŠ, oboru Tělesná výchova - Občanský výchova .
Student je mistrem ČR v boxu a mistrem ČR družstev v boxu pro rok 2002.
4. místo - Dušan Tomčo, student PF UJEP studijního programu Učitelství pro střední školy,
obor Tělesná výchova - Geografie.
Student obsadil 12. místo na MČR v Dlouhém triatlonu a v téže disciplíně 2. místo na
AMČR.
5. místo - Pavla Dvořáčková, studentka 4. ročníku PF UJEP studijního programu Učitelství
pro ZŠ, oboru Matematika - tělesná výchova.
Studentka se umístila na 7. místě v trojskoku a 12. místě ve skoku dalekém na halovém
MČR. Dále obsadila 6. místo v trojskoku na MČR mužů a žen do 22 let. Na AMČR obsadila
2. místo ve štafetě 4x100 m a 3. místo v trojskoku a skoku dalekém. Zároveň získala cenu v
gymnastice za 3. místo na přehlídce pódiových skladeb na AMČR.

