
PŘEHLED UDĚLENÝCH CEN REKTORA ZA ROK 2018 

 
Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd 
 
Mgr. Jan Malý, Ph.D., akademický pracovník katedry biologie na PřF 
 
Mgr. Jan Malý na přírodovědecké fakultě vybudoval a úspěšně rozvíjí výzkum a vývoj nanomateriálů 
pro medicínské aplikace. Jde např. o nové lékové formy pro selektivní transport léčiv v organismu, 
nanovlákenné textilie s naroubovanou léčivou látkou pro krytí ran či nanostrukturované povrchy pro 
biosenzory analyzující tělové tekutiny schopné rozeznat nádorové buňky v krvi. Tento výzkum je 
zároveň navázán na studijní program PřF Aplikované nanotechnologie. 
 
Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd pro 
pracovníka do 35 let 
 
Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D., akademická pracovnice katedry biologie PřF 
 
Michaela Leigertová je zakladatelkou a vedoucí Laboratoře modelových organizmů. Těžištěm jejího 
výzkumu je testování využití nanotechnologie pro cílenou dopravu látek s terapeutickým potenciálem 
do lidských nádorových buněk. V roce 2018 získala projekt na podporu aplikovaného výzkumu 
programu TAČR ZETA, jehož cílem je vývoj nástrojů pro automatizované a vysoce paralelizované studie 
vlivu biologicky aktivních látek na živočišný organizmus. 
 
Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti humanitních a společenských 
věd 
 
prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka Filozofické fakulty UJEP 
 
Prof. Michaela Hrubá se v období 2017/2018 zaměřila na problematiku luterství, luterské šlechty a jejího 
kulturního odkazu v Čechách. Aktivně se zúčastnila tří konferencí s touto tématikou, kterou jako jedna 
z autorek taktéž popularizovala úspěšnou výstavou SÓLA FIDE/POUHOU VÍROU. Spolu s Historickým 
ústavem AV ČR v roce 2018 dále uspořádala konferenci k pětistému výročí vydání nejstarší mapy Čech 
Mikuláše Klaudyána.  
 
Cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti humanitních a přírodních věd pro 
pracovníka do 35 let 
 
Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D., akademický pracovník katedry pedagogiky na PF 
 
Jaroslav Říčan publikuje v oblasti metakognice. Zároveň zavádí do škol psychodidaktické přístupy 
rozvíjející metakognitivní potenciál žáků. Prostřednictvím tutoringu sleduje učitele, facilituje jejich 
didaktické kompetence a realizuje empirická šetření zjišťující efektivitu daných postupů.  
 
Cena rektora UJEP za mimořádný umělecký počin 
 

doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., proděkanka pro tvůrčí činnosti na FUD  
 
Výstavy doc. Zdeny Kolečkové „Podivná botanika a jiné příběhy“ v Galerii hlavního města Prahy a „All 
the things that are white are not milk“ v Muzeu moderního a současného umění v Rijece kombinovaly 
principy tematicky ostře koncipovaného aktuálního projektu a sondy do širšího kontextu dlouhodobého 
autorčina uměleckého směřování. Autorka v rámci svých samostatných přehlídek nabízela „příběhy"  
o hledání kulturní identit a potenciálu autentické lidské „posedlosti a umanutosti“. 
 
Cena rektora UJEP za mimořádný umělecký počin pro pracovníka do 35 let 
 
BcA. Iva Polanecká, akademická pracovnice Domu umění Ústí nad Labem    
 
BcA. Iva Polanecká v roce 2018 uspořádala samostatnou výstavu „Život na Kalvárii“ v historickém 
objektu Kalvárie v Ostrém u Úštěka. Vytvořila též zvukovou performanci „Architektura a smysly“ pro 
Národní kulturní památku Klášter Plasy nebo zvukovou performanci „Ambient“ v Liběchově. Je autorkou 



a organizátorkou doprovodného programu Domu umění, produkční kulturních akcí na fakultě umění  
a designu i v dalších institucích. 
 
Cena rektora UJEP za aplikovaný výzkum 
 
prof. Ing. Štefan Michna, PhD., děkan Fakulty strojního inženýrství UJEP 
 
Prof. Štefan Michna se na fakultě zabývá nejen pedagogickou činností, ale zároveň aplikovaným 
výzkumem. Je významným odborníkem v oblasti hliníkových slitin. V rámci výzkumu v této oblasti, který 
byl realizován ve spolupráci se soukromou sférou, se stal původcem čtyř patentů, jednoho evropského, 
jednoho ruského a dvou českých. Uvedené patenty jsou používány v podmínkách reálné výroby.  
 
Cena rektora UJEP za aplikovaný výzkum pro pracovníka do 35 let 
 
Ing. Jaromír Cais, Ph.D., zástupce vedoucího pro tvůrčí činnost na ústavu technologií a materiálů FSI 
 
Činnost Ing. Jaromíra Caise v rámci aplikovaného výzkumu se zaměřuje na spolupráci s firmami  
v podobě zpracovávání odborných analýz. Výsledky dlouholetého výzkumu v oblasti hliníkových slitin  
a zlepšování funkčních vlastností odlitků z těchto slitin vedly k udělení tří patentů (evropského, českého 
a ruského), kterých je původcem.  
 
Cena rektora UJEP za knihu roku 2018 
 
doc.  Mgr. Martinu Veselému, Ph.D., vedoucímu katedry historie na FF.  
 
Doc. Martin Veselý vydal v letošním roce odbornou monografii „Sudetská župa do kapsy. Holýšov  
v zajetí velkých dějin 1938–1945“. Výsledek pětileté přípravy a jednoho roku intenzivního psaní 
představuje příběh hraniční obce Holýšov v západních Čechách, kde v roce 1939 vznikla jedna  
z největších zbrojovek na území odtrženého pohraničí a v důsledku toho zde vyrostly v průběhu války 
pracovní a zajatecké tábory a též tábor koncentrační.  
 
Ceny rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky v oblasti tvůrčí činnosti v roce 2018 
 
1. místo  Mgr. Martin Svoboda, student doktorského studijního programu Fyzika, oboru 

Počítačové metody ve vědě a technice na PřF 
 
Mgr. Martin modeluje rozpustnost soli a mikroskopické chování roztoků voda-sůl v minerálních pórech 
při podmínkách hydraulického frakování, což je nekonvenční metoda těžby zemního plynu z břidlic. Toto 
téma publikoval v prestižních časopisech, prezentoval na mezinárodních konferencích a zároveň řešil  
v rámci HORIZON2020 projektu Shale XenvironmenT. Od roku 2018 se podílí na řešení dalšího 
HORIZON2020 projektu VIMMP (Virtual Materíals MarketPlace).  
 
2. místo  Ing. Martin Šťastný, student doktorského studijního programu Ekologie a ochrana 

prostředí, oboru Environmentální analytická chemie na FŽP 
 
Ing. Martin Šťastný se zabývá vývojem a testováním nových typů materiálů na bázi reaktivních sorbentu 
pro bezpečný a rychlý rozklad environmentálních polutantů, bojových otravných látek, pesticidů  
a cytostatik. Pravidelně publikuje výsledky své práce v prestižních zahraničních časopisech a podílel se 
na řešení řady výzkumných projektů na FŽP UJEP a v Ústavu anorganické chemie AV ČR. 
 
3. místo  BcA. Štěpán Kovář a BcA. Klára Míčková, studenti studijního programu Výtvarná 

umění, oboru Fotografie a intermediální tvorba, a Karim Tarakji, student studijního 
programu Výtvarná umění, oboru Fotografie a intermediální tvorba na FUD 

 
Autorský tým připravil v rámci přehlídky DESIGNBLOK18 speciální, technologicky i výtvarně náročnou 
projekci na kopuli pražského Planetária, která dokumentovala vznik a vývoj nebeských těles, mezi 
kterými zářily vycházející hvězdy ateliérů Produktový design, Sklo, Design Keramiky, Interiérový design, 
Oděvní a textilní design a Přírodní materiály. Projekt Kosmogonie byl oceněn na 20. ročníku 
DESIGNBLOKU jako nejlepší školní prezentace.  
 



Ceny rektora UJEP pro studenty za nejlepší sportovní výsledky v roce 2018 
 
1. místo  Ondřej Petr, student studijního programu Tělesná výchova a sport, oboru Tělesná 

výchova a sport na PF 
 
Ondřej Petr je mistrem světa v XTERRA triatlonu kategorie 20–24 z roku 2017. V letošním roce se stal 
v dané kategorii mistrem Evropy, dále získal 3. místo na Českých akademických hrách v běhu na 5 km, 
3. místo na Akademickém mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km a 2. místo v celkovém pořadí 
Českého poháru v terénním triatlonu. 
 
2. místo  Fabiana Bytygi, studentka studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru 

Ergoterapie na FZS 
 
Fabiana Bytyqi se od 4 let věnuje bojovým sportům. V současné době je čerstvou držitelkou pásu 
mistryně světa v jedné ze 4 hlavních organizací klasického boxu, WBC ve váze atomweight. Zároveň je 
držitelkou pásu Silver Champion WBC, pásu mistryně Evropy WBO a pásu juniorské mistryně světa 
WBC v mini muší váze. 
 
3. místo  Michal Čupr, student studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru 

Fyzioterapie na FZS 
 
Michal Čupr se od šesti let věnuje sportovnímu šermu. V sezoně 2017/2018 absolvoval mnoho 
tuzemských a mezinárodních turnajů, jejichž vrcholem byl turnaj v Berlíně, světové poháry v Bernu, 
Legnanu, Heidenheimu, Paříži, Grand Prix v Budapešti a akademické mistrovství České republiky  
v Brně, na kterém získal hned 3 medailová umístění (1. místo v šavli, 2. místo v kordu a 3. místo ve 
fleretu). 
 
 
PŘEHLED JEDNORÁZOVÝCH STIPENDIÍ UDĚLENÝCH ZA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 
 
Stipendium primátora města Ústí n. L., Ing. Mgr. Petra Nedvědického, ve výši 20 000 Kč 
 
Mgr. Eliška Rezlerová, absolventka magisterského studijního programu Fyzika, oboru Počítačové 
metody ve vědě a technice na PřF 
 
Eliška Rezlerová obhájila vynikající diplomovou práci, v níž se zabývala počítačovým modelování složek 
břidlicového plynu v zeolitech. Diplomantka tuto problematiku řešila v rámci HORIZON2020 projektu 
ShaleXenvironmenT a její výsledky přispěly k úspěšnému řešení tohoto evropského projektu. Zároveň 
byly prezentovány na mezinárodní konferenci a publikovány v impaktovaném časopise, kde je Eliška 
Rezlerová spoluautorkou.   
 
Ocenění pro účastníky Univerzity třetího věku za víceletou aktivní účast ve vzdělávacích 
kurzech U3V UJEP, ve výši 3 000 Kč 
 
JUDr. Zdeňka Hlaváčková, Ing. Anna Jermanová, Jiřina Jílková, Anežka Váňová,  
RNDr. Jaroslava Waňková, CSc., Ing. Ludmila Wiesnerová 
 
Ocenění za stoprocentní docházku a aktivní účast ve vzdělávacím programu Teen Age University  
 
Eliška Berková, Marie Búllová, Elen Hřebejková, Matěj Musil, Jakub Nepovolný, Nikola Therová 
a Sebastian Tošovský 
 
Stipendium Statutárního města Teplice ve výši 10 000 Kč  
 
MgA. Lukáš Pippinger, absolvent studijního programu Výtvarná umění, oboru Fotografie  
a intermediální tvorba na FUD  
 
Lukáš Pippinger je za rok 2018 držitelem ocenění děkana fakulty pro nejlepší studentský magisterský 
projekt za výtvarnou instalaci s názvem „Spojení“ situovanou v terezínských kasárnách. Práce reaguje 
na události druhé světové války a židovského holocaustu. Jedná se o audio-vizuální dílo, které je 



instalováno v divadelním vagónu Arnošta Lustiga na slepé koleji uprostřed nádvoří dělostřeleckých 
kasáren nově vzniklého Centra studií genocid.  
 
Mgr. Jiří Myrioniuk, student doktorského studijního programu Historické vědy, oboru České dějiny na 
FF 
 
Jiří Myrioniuk se intenzivně badatelsky zajímá o problematiku poválečných dějin, dějin perzekuce  
a vzniku Československé republiky. V současnosti se věnuje tématu Věznice a vězeňské tábory na 
Ústecku v letech 1948–1960. Je spoluautorem výstavy „Rok 1918 na Ústecku“, jež byla v předchozích 
měsících instalovaná v prostorách vybraných gymnázií Ústeckého kraje. Jiří Myroniuk pro ni vytvořil 
bannery reflektující vyhlášení ČSR v pozdějších desetiletích.  
 
Mgr. Zuzana Nejedlá, studentka doktorského studijního programu Nanotechnologie, oboru Aplikované 
nanotechnologie na PřF 
 
Mgr. Zuzana Nejedlá se ve svém výzkumu zaměřuje na potenciál využití nanočástic k léčbě rakoviny 
pomocí cílené dopravy léčiv. Zabývá se především studiem toxicity a biologické aktivity nanočástic  
a jejich komplexů s léčivy v in vitro a in vivo podmínkách. Studentka se aktivně podílí na popularizaci 
vědy a propagaci univerzity na akcích pro širokou veřejnost i školy. 
 
Stipendium starostky městského obvodu Ústí n. L.- město, ve výši 10 000 Kč 
 
BcA. Marcela Šilhánová, studentka studijního programu Výtvarná umění, oboru Design na FUD  
 
Sklářská výtvarnice a designérka Marcela Šilhánová ráda zkouší nové materiály i techniky. Za poslední 
z jejích úspěchů lze zmínit nominaci do soutěže Stanislav Libenský Award 2018. Její aktuální tvorbu  
a též bakalářskou práci jsme mohli zahlédnout během listopadu hned na několika výstavách v Praze, 
konkrétně v Galerii Kvalitář, v Centru současného umění DOX nebo na Designbloku v pražském 
planetáriu.  
 
Stipendium starosty městského obvodu Ústí n. L.-Severní Terasa, Jaroslava Šimanovského, ve 
výši 10 000 Kč 
 
Šárka Studecká, studentka studijního programu Filologie, oboru Výtvarná výchova + Český jazyk  
a literatura na PF 
 
Doménou Šárky Studecké je galerijní a muzejní edukace a schopnost zprostředkovat umělecké dílo  
v širším kontextu. V Domě umění Ústí nad Labem zrealizovala například galerijní animaci „Cestování 
časem“, kterou studenty pomocí aktivizačních metod seznámila s problematikou sociální infrastruktury 
v Keni. Zrealizovala taktéž řadu výtvarných dílen na téma autorská kniha. Od září působí jako stážistka 
galerijních edukací v Domě umění Ústí nad Labem. 
 
Stipendium starostky městského obvodu Ústí n. L.-Neštěmice, paní Yvety Tomkové, ve výši  
10 000 Kč 
 
Alexandra Naušová a Simona Patelisová, studentky studijního programu Výtvarná umění, oboru 
Fotografie a intermediální tvorba na FUD 
 
Alexandra Naušová a Simona Patelisová tvoří autorskou dvojici, která ve své tvorbě nepřímo, přitom 
adresně, komentuje současnou situaci severočeské metropole a Ústeckého kraje. Jejich díla byla 
vystavena na reprezentativní výstavě Mo(nu)mentální topografie, která se konala u příležitosti 25. výročí 
založení uměleckých studií na UJEP. Spolupodílely se taktéž na vzniku série videí přibližujících projekty 
podpořené Ústeckou komunitní nadací a pro aktivitu RE-VIZE ÚSTÍ natočily propagační šot do kampaně 
„Vize Ústíčka“.   
 
Stipendium starosty městského obvodu Ústí n. L.-Střekov, pana Petra Vinše, ve výši 10 000 Kč 
 
Ing. Veronika Rehušová, absolventka studijního programu Ekonomika a management, oboru 
Ekonomika a management na FSE                                                            
  



Ing. Veronika Rehušová byla aktivní členkou řešitelského týmu studentských grantových soutěží  
z oblasti marketingu, které mapovaly problematiku neziskových organizací a firem na území Ústeckého 
kraje. Téma její diplomové práce bylo taktéž zaměřeno na oblast marketingu, konkrétně identifikovala 
zákaznické segmenty Činoherního studia města Ústí nad Labem, upravovala marketingovou 
komunikaci pro jednotlivé segmenty a zlepšila tak image studia. 
 
Stipendium starostky města Trmice, Mgr. Jany Oubrechtové, ve výši 10 000 Kč, za nejlepší stu-
dentskou práci s tematikou vztahující se ke správnímu území města Trmice nebo obcí 
Mikroregionu Milada  
 
Bc. Sabina Pincová, studentka studijního programu Ekologie a ochrana prostředí, oboru Revitalizace 
krajiny na FŽP 
 
Bc. Sabina Pincová v květnu 2018 obhájila svoji bakalářskou práci s názvem Územní rozvoj jezera 
Milada, jež je výsledkem jejího intenzivního zájmu o studium revitalizace krajiny. V práci je popsán 
proces napouštění jezera Milada po ukončení hornické činnosti a činnost Dobrovolného svazku obcí, 
který v této oblasti působí. Těžištěm práce je pak vyhodnocení dotazníku, kterým byl zjišťován názor 
obyvatel Ústeckého kraje na možný budoucí rozvoj oblasti jezera.   
 
Stipendium Hospodářské a sociální rady Ústecka pro nejlepšího studenta technických oborů 
UJEP, ve výši 20 000 Kč 
 
Mgr. Adéla Jagerová, studentka doktorského studijního programu Nanotechnologie, oboru 
Aplikované nanotechnologie na PřF 
 
Mgr. Adéla Jagerová zpracovala diplomovou práci zaměřenou na nový jev akumulace defektů  
a polohování atomů vzácných zemin v dopovaném krystalu GaN. V rámci této studie byl prokázán efekt 
výrazně nižšího poškození v a-rovině GaN a existence rozdílných optických vlastností pro jednotlivé 
orientace, což je perspektivní pro další vývoj nových optoelektronických součástek na bázi nepolárního 
GaN. 
 
Stipendium ředitelky pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Ústí nad Labem, Ing. Zuzany 
Dvořákové, pro nejlepšího studenta Fakulty zdravotnických studií UJEP, ve výši 10 000 Kč 
 
Karel Zdvihal, student studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Fyzioterapie na FZS 
 
Karel Zdvihal je ve třetím ročníku studia na FZS. Po celou dobu studií prokazuje vynikající studijní 
výsledky, které se odrážejí nejen do nadstandardního studijního průměru. Získané odborné znalosti  
a dovednosti uplatňuje při plnění souvislé odborné praxe, kde vykazuje taktéž vynikající výsledky. 
 
Stipendium ředitele Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, Divize Čechy, 
Ing. Hynka Raise, za nejlepší bakalářskou práci studenta Fakulty zdravotnických studií UJEP, 
ve výši 10 000 Kč 
 
Bc. Darja Hlinková, absolventka studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru 
Ergoterapie na FZS 
 
Bc. Darja Hlinková zpracovala bakalářskou práci na téma „Možnosti ergoterapie při výběru sportovní 
aktivity pro tetraplegika“. V průběhu spolupráce studentky s klientkou s transverzální lézí míšní v úrovni 
C6 došlo ke zlepšení v oblasti ADL, mobility při přesunech z vozíku na lůžko i z vozíku do automobilu. 
Klientka tyto aktivity zvládá po terapiích zcela samostatně. Došlo také k výběru vhodného sportu pro 
klientku – lukostřelby. 
 
Stipendium generálního ředitele ČEZ Teplárenská, a. s., Ing. Petra Hodka, MBA, pro nejlepšího 
studenta Fakulty strojního inženýrství UJEP, ve výši 15 000 Kč 
 
Bc. Miroslav Lehký, student studijního programu Energetika, oboru Energetika – teplárenství na FSI 
 



Miroslav Lehký získává stipendium ČEZ Teplárenská za v tomto akademickém roce úspěšně obhájenou 
bakalářskou práci na téma „Příprava na přelopatkování turbíny v Teplárně Trmice“, ve které vytvořil 
harmonogram výměny statorových a rotorových lopatek turbogenerátoru.  
 
Stipendium Biskupství litoměřického pro nejlepšího studenta Filozofické fakulty UJEP, ve výši 
10 000 Kč 
 
Bc. Anna Lišková, studentka studijního programu Historické vědy, oboru  Kulturní historie na FF  
 
Anna Lišková se věnuje dokumentaci památek v Ústeckém kraji. Výrazně se podílela na úspěšném 
projektu Terra sacra inkognita, jehož výsledkem byla výstava a elektronický katalog mapující lokality 
Konojedy u Úštěku a Zahořany. 
 
Bc. Vít Liška, student studijního programu Historické vědy, oboru  Kulturní historie na FF  
 
Vít Liška se věnuje dokumentaci památek v Ústeckém kraji. Taktéž se významně zapojil do úspěšného 
projektu filozofické fakulty Terra sacra inkognita mapujícího lokality Konojedy u Úštěku a Zahořany.  
 
Stipendium Biskupství litoměřického pro nejlepšího studenta Fakulty zdravotnických studií 
UJEP, ve výši 10 000 Kč 
 
Martin Hlavatý, student studijního programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra na FZS  
 
Martin Hlavatý od roku 2017 aktivně spolupracuje se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem. Na 
oddělení podpory zdraví realizuje pravidelně 2x v týdnu na pozici lektora, nad rámec studijních 
povinností, programy primární prevence, např. Nástrahy internetu, Hravě bez úrazů a Hravě o hygieně. 
V letošním roce student vypracoval pro žáky 7. až 9. tříd vlastní metodický postup preventivního 
programu s názvem První pomoc hravě. Jen za období září 2018 proškolil cca 1 000 žáků ZŠ.  
 
Ondřej Vacek, student studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Ergoterapie na FZS  
 
Ondřej Vacek se pravidelně podílí na činnosti katedry ergoterapie jako pomocná vědecká síla. 
Organizačně za fakultu zajišťuje propagační akce UJEP, Dny vědy a umění, Den otevřených dveří FZS 
či Úvod do studia. Jako tutor pomáhá studentům prvních ročníků i zahraničním studentům z programu 
Erasmus+.  
 
 


