CENA REKTORA 2012
Cena rektora za vědeckou a výzkumnou činnost
1. místo
Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., pracovnice Ústeckého materiálového centra PřF
2. místo
Ing. Martin Kormunda, Ph.D., vědecký pracovník katedry fyziky PřF
3. místo
doc. Ing. Štefan Michna, PhD., vedoucímu katedry technologií a materiálového
inženýrství FVTM
Zvláštní ceny do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti vědeckých a výzkumných aktivit:
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., odborný asistent katedry regionálního a lokálního
rozvoje a zároveň proděkan pro rozvoj a informatizaci FSE
Ing. Jan Pacina, Ph.D., odborný asistentematedry informatiky a geoinformatiky
FŽP
Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D., akademický pracovník katedry historie FF
Cena rektora UJEP za uměleckou činnost
1. místo
Mgr. A. Pavel Mrkus, odborný asistent ateliéru Time-based Media katedry
elektronického obrazu FUD
2. místo
doc. Jiří Kovanda, vedoucí ateliéru Performance katedry elektronického obrazu
FUD
3. místo
PhDr. Luboš Hána, Ph.D., odborný asistent katedry hudební výchovy PF
Zvláštní cena do 35 let za mimořádné výsledky v oblasti uměleckých aktivit:
MgA. Richard Loskot, odborný asistent katedry elektronického obrazu FUD
Cena rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, umělecké
nebo další tvůrčí činnosti
1. místo
Ing. Jiří Henych, student doktorského studijního programu Ekologie a ochrana
prostředí, oboru Environmentální analytická chemie na FŽP
2. místo
BcA. Zuzana Kubelková, studentka navazujícího magisterského studijního
programu Výtvarná umění, oboru Design v ateliéru Sklo na FUD
3. místo
Mgr. Petr Malinský, student doktorského studijního programu Fyzika, oboru
Počítačové metody ve vědě a technice PřF
Cena rektora pro studenty UJEP za nejlepší sportovní výsledky
1. místo
Martina Daňkova, studentka bakalářského studijního programu Specializace ve
zdravotnictví, oboru Fyzioterapie na FZS
2. místo
Michal Spurný, student bakalářského studijního programu Tělesná výchova a
sport, oboru Tělesná výchova a sport PF
3. místo
Richard Lochmann, student bakalářského studijního programu Tělesná výchova a
sport, oboru Tělesná výchova a sport PF
Cena rektora za nejhodnotnější knihu roku
Mgr. Martin Veselý, Ph.D., odborný asistent katedry historie FF - za publikaci Sudetská župa jako
protiletecký kryt Říše
Mimořádná cena

ak. malíř Pavel Beneš, vedoucí ateliéru Vizuální design na katedře vizuální
komunikace FUD - za publikaci Odzadu

Ceny rektora za aplikovaný výzkum
Tým pracovníků FŽP ve složení Ing. Jindřich Šulc, CSc., doc. Ing. Karel Svoboda, CSc., a Ing.
Jiří Štojdl
Tým pracovníků PřF ve složení Mgr. Jan Malý, Ph.D., a Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.

