CENA REKTORKY 2008
Cena rektorky za vědeckou a výzkumnou činnost
1. místo – RNDr. Marek Malý, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta
RNDr. Marek Malý je nadějným vědeckým pracovníkem katedry fyziky, který se vedle
víceškálového modelování nanokompozitních materiálů zabývá aktuálně i simulacemi
biologických komplexů určených pro léčbu rakoviny. Aktuálně v těchto oblastech
spolupracuje na dvou mezinárodních projektech. Zasloužil se též o začlenění UJEP do
připravovaného mezinárodního projektu COST s názvem Dendrimers in biomedical
applications, věnovaného výzkumu dendrimerů pro medicínské aplikace, především pak pro
léčbu rakoviny.
2. místo - doc. PhDr. Miroslav Kryl, CSc. - Filozofická fakulta
Doc. Kryl je jedním z nejvýznamnějších badatelů v tematice židovství, rasismu, totalitarismu
a v tématech souvisejících. Jeho četné publikace a aktivity v tuzemských ale i izraelských a
ruských archivech přinesly pozoruhodný originální přínos k mezioborovému poznání osudů
českých židů v jejich nejtragičtější epizodě.
3. místo – doc. Ing. Martin Lísal, DSc. - Přírodovědecká fakulta
Doc. Lísal je zkušeným vědeckým pracovníkem katedry fyziky, který se vedle molekulárních
simulací reaktivních tekutin v nanoporézních materiálech zabývá aktuálně víceškálovým
modelováním nanokompozitních materiálů pro optoelektronický průmysl.
Cena rektorky UJEP za uměleckou činnost
1. místo – doc. ak. mal. Vladimír Švec - Fakulta umění a designu
Vedle pedagogické činnosti, vedení ateliéru Kresba a malba a vedení katedry všeobecné
průpravy v podmínkách detašovaného pracoviště v Armaturce uskutečnil Vladimír Švec
v letošním roce výtvarnou realizaci do Japonska pro firmu TOKAI RIKA a dále prezentoval
pět kolekcí svých děl na šesti výstavách. Zúčastnil se tří kolektivních výstav, z nichž jedna
byla zahraniční s mezinárodním zastoupením a realizoval tři samostatné výstavy. K těmto
výstavám jako autor, resp. spoluautor s Tomášem Pavlíčkem, realizoval tři katalogy v rámci
řady Projekty v edici FUD UJEP.
2. místo – prof. ak. arch. Jan Fišer - Fakulta umění a designu
Prof. Jan Fišer je architektem reprezentativní výstavy Fakulty umění a designu UJEP k 15.
výročí založení fakulty, která v současné době probíhá ve Sbírce moderního a současného
umění Národní galerie v Praze.
Se svými posluchači realizoval řadu projektů přesahujících rámec studijního programu ve
prospěch města a regionu např. v programu „Dalkia“ – výtvarné pojednání rozvodů tepla po
městě, výtvarné návrhy venkovního mobiliáře pro Severní Terasu.
3. místo – PhDr. Jaroslav Polanecký - Fakulta umění a designu
PhDr. Jaroslav Polanecký se jako kurátor a teoretik zabývá prezentací a socializací
současného výtvarného a užitého umění a designu, zejména v oblasti sklářství, a teoretickou
reflexí hmotné a výtvarné kultury. V rámci této činnosti představuje veřejnosti významné
představitele sklářského umění a designu i mladé umělce a studenty výtvarných oborů,
zejména osobnosti spjaté s prostředím severních Čech.
Zvláštní cena do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti uměleckých aktivit –
MgA. Silvie Milková - Fakulta umění a designu
V roce 2008 Silvie Milková svojí tvorbou reprezentovala UJEP na několika společných
výstavách současného výtvarného umění – ve Finsku, v Německu i v Karlových Varech. Její
projekt umenimamrad.cz byl vybrán pro projekt Artwall organizovaný Centrem pro současné
české umění v Praze. Do projektu aktivně zapojila studenty ateliéru Fotografie, kde působí.

Cena rektorky UJEP pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové,
umělecké nebo další tvůrčí činnosti
1. místo – Kateřina Kuchařová, studentka 3. ročníku bakalářského studijního
programu Výtvarná umění oboru Design Fakulty umění a designu.
Kateřina Kuchařová se profiluje jako výrazná osobnost v oblasti současného designu.
Podílela se na spolupráci s firmou Dalkia v rámci výtvarného pojednání nosičů tepla po
městě Ústí nad Labem nebo na přípravě návrhů na úpravy centrálního parku v Děčíně.
Dosáhla výrazných úspěchů na národní i mezinárodní úrovni. Zvítězila nejen v soutěži Aqua
trade 08, kde dosáhla mezinárodního uznání, ale je taktéž držitelkou ceny Exkluzivní
studentský design, kterou získala v rámci celostátní soutěže Národní cena za studentský
design 08 letos v říjnu.
2. místo – Mgr. Kateřina Tošková, studentka 1. ročníku doktorského studijního
programu Specializace v pedagogice, oboru Teorie vzdělávání v bohemistice
Pedagogické fakulty.
Kateřina Tošková se dlouhodobě věnuje redakční práci, díky které se stalo z kulturněliterární revue Pandora celostátně uznávané a respektované periodikum. Kateřina Tošková
se vynikajícím a příkladným způsobem zasloužila o publicitu společensko-kulturních aktivit
na UJEP.
3. místo – Mgr. Zbyšek Posel, student 1. ročníku doktorského studijního programu
Fyzika oboru Počítačové modelování ve vědě a technice Přírodovědecké fakulty.
Mgr. Posel Zbyšek se zabývá dynamikou polymerních směsí. Polymerní směsi jsou dnes
velmi rozšířené a těší se bohaté aplikaci do průmyslu, kde je často potřeba předpovídat
chování podobných směsí, nejčastěji pomocí počítačových simulací. Zbyšek Posel se
zabývá vylepšováním takovéto simulační metody pro reálné polymerní směsi.
Cena rektorky pro studenty UJEP za nejlepší sportovní výsledky
1. místo – Lucie Zbořilová, studentka 3. ročníku bakalářského studijního programu
Tělesná výchova a sport oboru Tělesná výchova a sport Pedagogické fakulty.
Lucie Zbořilová je 14ti násobná mistryně ČR a v roce 2007 vybojovala titul mistryně světa
v karate.
Jejími největšími úspěchy v roce 2008 jsou:
1. místo na Světových hrách v kumite žen do „55 kg“ v Bankoku,
3. místo na Mistrovství Evropy v kumite týmu žen ČR v Srbsku,
a 1. místo na Mistrovství ČR v kumite do „55 kg“.
2. místo – Martin Svoboda, student 2. ročníku studijního programu Strojírenská
technologie oboru Příprava a řízení výroby Fakulty výrobních technologií a
managementu.
Ocenění získává za vynikající výsledky v boxu. Martin Svoboda je v roce 2008 nejen
nositelem 3. místa na GRAND PRIX v Ústí nad Labem a 1. místa na GRAND PRIX
v Ostravě, ale je zejména držitelem bronzové medaile z mistrovství světa studentů v boxu
v Kazani v roce 2008.
3. místo – Filip Habr a Milan Moník, studenti 1. ročníku bakalářského studijního
programu Aplikovaná informatika oboru Informační systémy Přírodovědecké fakulty.
Cenu získávají za vynikající výsledky v plážovém volejbale nejen v akademických soutěžích,
ale i na úrovni MČR, ME a MS. Mezi nejvýraznější úspěchy patří 1. místo na MČR do 23 let
v plážovém volejbale v Brně a 5. místo na MS do 21 let v plážovém volejbale v Anglii.

Cena rektorky za nejhodnotnější knihu roku
Cena byla udělena publikaci Tomáš Pavlíček a kol.: Slavné vily Ústeckého kraje.
Jedná se o mimořádně kvalitní publikaci z oblasti uměnovědné literatury se zaměřením na
architekturu. Zároveň má kniha hodnotu i jako kolektivní dílo - výsledek spolupráce autorů
z Fakulty umění a designu a Filozofické fakulty. Diplom je předáván autorům PhDr. Tomáši
Pavlíčkovi, Ph.D., Bc. Martinu Krskovi, Mgr. Aleně Sellnerové, Mgr. Jolaně Tothové, Mgr.
Veronice Bartošové a Mgr. Martě Pavlíkové.
Mimořádná cena za nejhodnotnější knihu v roce 2008 byla udělena autorské dvojici PhDr.
Mgr. Jiří Škoda, Ph.D. a PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. za učebnici - Chemie 9 - Učebnice
pro základní školy a víceletá gymnázia. Učebnice splňuje všechny požadavky na kvalitní
moderní didaktický text. Má vysokou odbornou úroveň, koherentní strukturu a vyváženost
textové a grafické složky. Byla oceněna i v zahraničí.
Mimořádná Cena rektorky pro rok 2008
Mimořádná Cena rektorky za zásluhy o rozvoj UJEP - doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
Cena mu byla udělena za rozhodující úlohu, kterou sehrál při počátečních jednáních o
univerzitním městečku, jeho budoucnosti, při sestavování prvních plánů, získávání vstupních
financí i v počátcích samotné výstavby Kampusu UJEP.
Mimořádná Cena rektorky za zásluhy o rozvoj UJEP - doc. ak. malíř Vladimír Švec.
Cena mu byla udělena za významný podíl na budování Fakulty umění a designu v Kampusu
UJEP. Po celou dobu rekonstrukce objektu B pro FUD vystupoval jako nenahraditelná
osobnost, která stála za veškerými činnostmi spojenými s výstavbou nové fakulty.
Rozhodující je jeho úloha i v období příprav a plánování.
Mimořádná Cena rektorky za popularizaci vědy v mezinárodním měřítku - Ing. Vladimír
Brůna.
Cena mi byla udělena za spoluautorství na publikaci Miroslav Bárta, Vladimír Brůna: Satellite
Atlas of the Pyramids.
Mimořádnost této publikace svou reprezentační úrovní
mnohonásobně přesahuje zvyklosti na univerzitě a spoluautorství Vladimíra Bruny na takto
hodnotném díle i veškeré jeho aktivity v rámci egyptologického výzkumu jsou nadstandardní
formou propagace a reprezentace naší univerzity.

