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CENY REKTORA UJEP 2019 
 
Cena rektora za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd 
 
doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D., proděkan pro vnější a zahraniční vztahy na PřF, 25 000 
Kč 
 
Kulturní geograf Jan Daniel Bláha se dlouhodobě věnuje terénnímu výzkumu etnické komunity v Papui 
Nové Guineji. Zcela originální přístup zkoumání prostorových souvislostí kulturních a sociálních jevů 
včetně spolupráce s renomovanými odborníky v oblasti kulturní antropologie a sociologie ukazuje jeho 
potenciál v rámci mezioborového výzkumu.  
 
Cena rektora za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd pro 
pracovníka do 35 let 
 
Mgr. Iryna Hren, výzkumná a projektová pracovnice Ústavu technologií a materiálů FSI, 15 000 Kč 
 
Ing. lryna Hren se ve výzkumné práci zaměřuje zejména na výzkum v oblasti úprav a vývoje hliníkových 
slitin a povrchových úprav. Její publikační činnost je bohatá (min. 7 výstupů Jsc za hodnocené období), 
a to i vzhledem k tomu, že publikuje teprve krátce.  
 
Cena rektora za špičkové a excelentní výsledky v oblasti humanitních a společenských věd 
 
doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D., akademický pracovník katedry historii FF, 25 000 Kč 
 
Václav Drška je, spolu s Drahomírem Suchánkem, autorem druhého dílu významné monografie 
Církevní dějiny – novověk, která společně s prvním dílem zaměřeným na antiku a středověk představuje 
historicky nejrozsáhlejší a nejpodrobnější uchopení dějin církví v českém prostředí. 
 
Cena rektora za špičkové a excelentní výsledky v oblasti humanitních a společenských věd pro 
pracovníka do 35 let 
 
PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D., akademický pracovník katedry ergoterapie FZS, 15 000 Kč 
 
Dr. Vostrý se ve svém výzkumu zaměřuje na stárnoucí populaci v kontextu dynamických a 
technologických proměn a výzev 21. stolení. Tyto technologické změny aplikuje do terapie narušených 
kognitivních funkcí u osob trpících Alzheimerovou nemocí.  
  
Cena rektora za mimořádný umělecký počin 
 
prof. Mgr. Miloš Michálek, vedoucí ateliéru Grafiky na katedře všeobecné průpravy FUD, 25 000 Kč 
 
Prof. Miloš Michálek se ve své tvorbě zabývá tradičními i experimentálními formami tisku z výšky, 
fotografickými konceptuálními projekty a instalacemi. V letošním roce uspořádal v monumentálním 
prostoru Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře rozsáhlou retrospektivní výstavu Vyryto do paměti.  
 
Cena rektora za mimořádný umělecký počin pro pracovníka do 35 let  
 
Mgr. Adéla Machová, Ph.D., akademická pracovnice na katedře dějin a teorie umění FUD, 15 000 Kč 
 
MgA. Adéla Machová se zabývá interpretací a socializací současného umění mladších umělců 
spjatých s ústeckým regionem. Iniciativně vytváří nové stimuly a zodpovědně vykonává svěřené pozice 
v oblasti kulturního a projektového managementu, zejména při zajišťování chodu Domu umění Ústí nad 
Labem.  
 
Cenu rektora za aplikovaný výzkum 
 
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D., vedoucí Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při 
katedře historie FF, 25 000 Kč 
 
PhDr. Kamil Podroužek získává Cenu rektora za výsledky průzkumu, dokumentace a přípravy 
stavební obnovy krovu a vyhlídkové věže významné kulturní památky města Litoměřic – domu Kalich.  
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Cenu rektora za aplikovaný výzkum pro pracovníka do 35 let 
 
Mgr. Táňa Šimková, Ph.D., akademická pracovnice katedry historie FF, 15 000 Kč 
 
Dr. Táňa Šimková se podílí na řešení projektů a grantů katedry historie. Výsledky jejích stavebně 
historických průzkumů jsou využívány v praxi při obnově památkových objektů, a přispívá tak ke 
zkvalitnění péče o kulturní dědictví Ústeckého kraje. 
 
Cena rektora za Knihu roku 2019 
 
Autorský kolektiv doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc., a doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D., katedra 
geografie PřF, za knihu Makroregiony světa / Nová regionální geografie, 25 000 Kč 
 
Publikace představuje moderní pojetí regionální geografie a její výuky, kdy svět je zde diferencován do 
deseti relativně homogenních makroregionů, jejichž určení vychází z koncepce amerických geografů. 
Částečně se také dotýká politicko-geografické problematiky současného světa.  
 
Ceny rektora nejlepším studentům univerzity za mimořádné výsledky v tvůrčí činnosti  
 
3. místo  Mgr. David Poustka, student doktorského programu Aplikované nanotechnologie na 

PřF, 5 000 Kč 
 
David Poustka pracuje na řadě vědeckých projektů a mimo univerzitu působí jako přední vývojový 
pracovník ve firmě NANOTEX GROUP s. r. o., kde se zabývá přípravou nových nanovlákenných 
materiálů a optimalizací výrobních procesů. 
 
2. místo  Mgr. Lukáš Bystrianský,  student doktorského programu Aplikované nanotechnologie  
  na PřF, 10 000 Kč 
 
Lukáš Bystrianský se dlouhodobě věnuje laboratorní práci s mikroorganismy, zejména v souvislosti 
s tvorbou biofilmů, tedy značně stabilních biologických struktur, které obsahují komplexní a ekologicky 
i biomedicínsky významná mikrobiální společenstva.  
 
1. místo  BcA. Filip Krampla, student navazujícího magisterského oboru Design v ateliéru 

Produktový design na FUD, 15 000 Kč  
 
Filip Krampla zkoumá alternativy k průmyslovým lepidlům používaným ve dřevozpracujícím průmyslu 
a nábytkářské výrobě. Jeho tématem jsou v současnosti rýžová lepidla a jejich aplikace při tvorbě 
nábytku. Jeho židle Sokui získala letos hned několik nominaci na ocenění nejen v tuzemsku, ale 
zejména v zahraničí a Filip Krampla se stal vítězem mezinárodní soutěže  Ein&Zwanzig. 
 
Ceny rektora nejlepším studentům univerzity za nejlepší sportovní výsledky  
 
3. místo  Bc. Sylva Marková, studentka programu Historické vědy, oboru Kulturní historie na FF, 

5 000 Kč 
 
Bc. Sylva Marková se na šampionátu v orientálních tancích, pořádaného organizací World Artistic 
Dance Federation, stala v listopadu 2018 dvojnásobnou mistryní světa v soutěžích dvojic v kategoriích 
Classic bellydance a Folk bellydance.  
 
2. místo  Kristýna Horská, studentka stejnojmenného studijního programu i oboru Tělesná 

výchova a sport na PF, 10 000 Kč 
 
Kristýna Horská je plavkyní a reprezentuje naši republiku za TJ Bohemians Praha. Jejím největším 
dosavadním úspěchem bylo splnění limitu na Olympijské hry do Ria 2016 a 6. místo na Mistrovství 
Evropy v krátkém bazénu 2017. Tento rok bych se ráda kvalifikovala na Olympijské hry do Tokia. 
 
1. místo  Ing. Pavel Kraus, student doktorského programu Strojírenská technologie na FSI,  
  15 000 Kč  
 
Ing. Pavel Kraus je letošním vicemistrem Evropy 2019 v silovém trojboji z Mistrovství Evropy ve 
Frauenau v Německu. Navázal tak na úspěch z roku 2017, kdy taktéž získal titul druhého vicemistra 
světa v silovém trojboji v kategorii Muži Open do 90 kg RAW.  
 


