CENA REKTORA 2004
Cena rektora za vědeckou a výzkumnou činnost
1. místo - doc. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D. – Pedagogická fakulta
Je světově uznávaným odborníkem v oborech slavistika, baltistika a bohemistika. V letech
1963 – 1991 působil na řadě univerzit v Evropě, USA a Austrálii. Roku 1973 byl jmenován
profesorem a ředitelem katedry rusistiky na Monashově univerzitě v Melbourne. Je řádným
členem nejprestižnější australské vědecké instituce – Australian Academy of the Humanities.
J. Marvan publikoval na sto odborných titulů a přibližně stejné množství obecnějších titulů na
téma jazyk, kultura, společnost. Jeho monografiím Modern Lithuanian Declension (Michigan
1978), Jazykové milénium (2000, pův. angl. verze 1979) se dostalo ohlasů po celém světě.
Cena rektora UJEP mu byla udělena za knihu Brána jazykem otvíraná (2004).
2. místo - doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. – Pedagogická fakulta
Je vedoucím Katedry geografie Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L.
Přestože patří každoročně k nejlepším vědecko-výzkumným pracovníkům Univerzity,
v letošním roce se mu podařilo dosáhnout nepochybně největších tuzemských i zahraničních
výzkumných úspěchů v oblasti sociogeografie, geodemografie, geografie životního prostředí
a metodologie výzkumu. Stal se řešitelem významného dlouhodobého projektu Ministerstva
práce a sociálních věcí České republiky „Metodika hodnocení sociálních a ekologických
souvislostí ekonomické transformace: teorie a aplikace“, vydal 33 odborných článků, z nichž
více než polovina je v anglickém jazyce, a byl spoluautorem 3 monografií, z toho jedné
vydané v anglickém jazyce „Methodical Procedure of Social and Ecological Links
Assessment with Economic Transformation: Theory and Application“. Jeho badatelská
aktivita tak představuje nepostradatelný impuls pro nastupující generaci mladých vědců na
Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L.
3. místo - Mgr. Martin Balej – Pedagogická fakulta
Za svou krátkou, teprve čtyřletou, vědeckou kariéru stihl ve svých sedmadvaceti letech
publikovat více než šedesát vědeckých článků a studií, které jsou zařazeny do celostátní
databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích), z nichž téměř polovina je napsána
v anglickém jazyce. Je hlavním autorem monografie, která prezentovala výsledky pětiletého
vědeckovýzkumného projektu, spoluautorem anglicky psané reprezentativní monografie
„Methodical Procedure of Social and Ecological Links Assessment with Economic
Transformation: Theory and Application“. Byl řešitelem či spoluřešitelem celkem 14 projektů
a grantů, z nichž dva jsou evidovány v databázi CEP (Centrální evidence projektů). Je
autorem metodiky „Hodnocení vědeckovýzkumné, publikační a výukové činnosti
akademických pracovníků“, která byla po vyžádání rovněž poskytnuta Přírodovědecké
fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě.
Úspěšně reprezentoval pracoviště na zahraničních mezinárodních geografických
konferencích v Litvě, Polsku, na Slovensku a na celosvětovém geografickém kongresu
v Glasgow.
Zvláštní cena do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti vědeckých a výzkumných
aktivit - Mgr. Jan Malý – Pedagogická fakulta
Je členem mezinárodního výzkumného týmu, který se zabývá nanotechnologiemi a různými
aspekty tzv. fotosystému. Specifickým přínosem Mgr. Malého jsou nové objevy v oblasti
výzkumu
bezmediátorového elektronového přenosu z fotosystému II a vývoj nové
elektrochemicky iniciované depozice proteinů na povrchu mikročipu.

Cena rektora UJEP za uměleckou činnost
1. místo - doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš – Fakulta užitého umění a designu
Uspořádal v roce 2004 několik samostatných výstav v České republice i v zahraničí.
Ústeckému publiku se představil autorským projektem V Ústí nad Labem stál u stínadla Bém
v Galerii Emila Filly v prostorách Muzea města Ústí nad Labem. V průběhu listopadu
prezentoval svá díla na samostatné výstavě Stopy cest v Galerii umění v Karlových Varech.
Z pozice výtvarného umělce i vysokoškolského výtvarného pedagoga uspořádal Svatopluk
Klimeš v roce 2004 několik mezinárodních workshopů., do jejichž náplně zapojil také
studenty Fakulty užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.
Svatopluk Klimeš patří mezi výrazné představitele českého konceptuálního umění několik
posledních dekád. Jeho práce byly zařazeny na řadu reprezentativních přehlídek v
prestižních galeriích. Ve své tvorbě se zabývá konceptuálními záznamy na pomezí mezi
kresbou
a malbou, často vytvářenými za pomoci ohně a popela. Pro tuto
obsesivní fascinaci vytváří specifické námětové (často symbolické) roviny, ve kterých
realizuje své vysoce estetizované obrazy - objekty. Ze vzniklých objektů často vytváří
působivé instalace.
Doc. ak. mal. Svatopluk Klimeš vedle umění a pedagogické činnosti zastává na Fakultě
užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem funkci proděkana pro studium.
2. místo - Mgr. Martin Fibiger – Pedagogická fakulta
Návrh na cenu rektora PF UJEP za uměleckou činnost byl podán v souvislosti s úspěchem
nové knihy Aussiger (2004), navržené do nominačního klání o cenu Magnesia litera za
nejlepší českou prózu roku 2004, a skutečností, že Aussigerovy příběhy se odehrávají v
historických kulisách ústeckého regionu.
3. místo - prof. PhDr. Josef Říha - Pedagogická fakulta
Cena rektora mu byla udělena za výraznou umělecko-pedagogickou a tvůrčí činnost v oblasti
sborového zpěvu a kompoziční práci pro pěvecké sbory, sólový zpěv a hudebně-didaktické
cykly. Od roku 1989 je prof. Říha uměleckým vedoucím smíšeného sboru Chorea academic.
S ním v tomto roce nacvičil a provedl se Severočeskou filharmonií Teplice v Čechách
Beethovenovu IX. symfonii a Dvořákovo Te Deum. Dále nastudoval sborové skladby
současných českých autorů, které byly oceněny ve skladatelské soutěži a posléze sborem
provedeny na prestižním Mezinárodním festivalu sborového umění v Jihlavě. V tomto roce
také absolvoval uměleckou a přednáškovou stáž na State University of New York v
Cortlandu, kde se sborem tamní univerzity nacvičil a provedl vlastní skladbu Missa brevis pro
smíšený sbor.
Zvláštní cena do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti uměleckých aktivit v daném roce
- BcA. Markéta Hanzlíková Váradiová – Fakulta užitého umění a designu
V roce 2004 zrealizovala dvě samostatné výstavy. V prostorách Galerie Emila Filly v budově
Muzea města Ústí nad Labem představila projekt Známá místa, pro brněnskou Galerii
mladých připravila projekt nazvaný Obraz vody. V letošním roce též získala prestižní
pobytové stipendium Ministerstva kultury ČR realizované v Egon Schiele Art Centru Český
Krumlov.
Cena rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové,
umělecké nebo další tvůrčí činnosti
1. místo - Filip Moučka - Pedagogická fakulta
Je studentem 5. ročníku magisterského oboru Počítačové modelování ve vědě a technice na
PF. Jeho originální výsledky významně posouvají vpřed poznání v tomto oboru, což bylo

konstatováno i na mezinárodním semináři, který se pod záštitou Akademie věd ČR konal v
říjnu v Třešti. Své výsledky student Filip Moučka opublikoval nejprestižnějším fyzikálním
časopise – Physical Review Letters.
2. místo - kolektiv: Jaroslava Klímová, Kateřina Kováčová, Kateřina Tošková, Petr
Karlíček – Pedagogická fakulta
Jedná se o redakční kruh časopisu Pandora. Studentky katedry bohemistiky PF Jaroslava
Klímová, Kateřina Kováčová, Kateřina Tošková a student Petr Karlíček katedry historie PF
z něj vytvořily osobité umělecké periodikum, které kvalitou výrazně vyčnívá nad podobnými
„univerzitními“ literárními časopisy. Na řadě veřejných akcích se zasloužily o dobré jméno
fakulty i našeho regionu.
2. místo - Lenka Vrtíšková a Eliška Knížková – Fakulta životního prostředí
Studentky 5. ročníku FŽP realizací projektu „Ústí nad Labem zeleným štětcem mladých
ekologů“ a realizací série ekologicky orientovaných přednášek přispěly ke zvyšování
povědomí žáků základních škol o ekologických problémech města Ústí nad Labem a
vynikající prezentaci UJEP na veřejnosti.
Cena rektora pro studenty UJEP za nejlepší sportovní výsledky v roce 2004
1. místo - Jan Kalamen - Pedagogická fakulta
Jan Kalamen je studentem 2. ročníku bakalářského studijního oboru Tělesná výchova a
sport na PF.
Prvním místem byl oceněn na základě dosažených sportovních výkonů a reprezentace
univerzity v kumite. V roce 2004 se umístil na Akademickém mistrovství ČR na 1. a 3. místě,
na Akademickém mistrovství Polska obsadil 2. a 3. místo. S kumite teamem se na
Akademickém mistrovství světa v Srbsku umístil na 7. místě. Z Mistrovství ČR si odvezl dvě
druhá místa z kategorie do 75 a 78 kg.
2. místo - Jan Wiedner – Pedagogická fakulta
Jan Wiedner je studentem 2. ročníku bakalářského studijního oboru Tělesná výchova a sport
na PF.
Také Jan Wiedner měl významný podíl na úspěchu basketbalového družstva UJEP - 3.
místě na Akademickém mistrovství ČR. Je členem základního kádru basketbalového
družstva BK Děčín, který v letošním roce vybojoval 5. místo v mistrovství ČR, 4. místo v
Českém (Gala) poháru a v současné době reprezentuje ČR v mezinárodní soutěži Final Four
Superliga organizované mezinárodní basketbalovou federací FIBA. Byl vyhlášen nejlepším
střelcem na akademickém mistrovství ČR.
3. místo - Lukáš Houser – Pedagogická fakulta
Lukáš Houser je studentem 2. ročníku bakalářského studijního oboru Tělesná výchova a
sport na PF.
V letošním roce se významně podílel na velkém úspěchu basketbalového družstva UJEP 3. místě na Akademickém mistrovství ČR. Je členem základního kádru basketbalového
družstva BK Děčín, který v letošním roce vybojoval 5. místo v mistrovství ČR, 4. místo v
Českém (Gala) poháru a v současné době reprezentuje ČR v mezinárodní soutěži Final Four
Superliga organizované mezinárodní basketbalovou federací FIBA

