
PŘEHLED OCENĚNÝCH CENAMI REKTORA ZA ROK 2022 
 
CENA REKTORA UJEP ZA ŠPIČKOVÉ A EXCELENTNÍ VÝSLEDKY V OBLASTI TECHNICKÝCH  
A PŘÍRODNÍCH VĚD 
 
Mgr. Olga Šebestová Janoušková, Ph.D., akademická pracovnice Centra nanomateriálů a 
biotechnologií PřF UJEP 
 
Mgr. Olga Šebestová Janoušková dlouhodobě dosahuje excelentních výsledků v oblasti výzkumu drug-
delivery systémů a systémů pro teranostiku na základě polymerních materiálů a exosomů. V roce 2022 
publikovala několik prací v prestižních časopisech s vysokým impaktním faktorem. 
 
CENA REKTORA UJEP ZA ŠPIČKOVÉ A EXCELENTNÍ VÝSLEDKY V OBLASTI TECHNICKÝCH  
A PŘÍRODNÍCH VĚD PRO PRACOVNÍKA DO 35 LET 
 
Ing. Diana Nebeská, akademická pracovnice katedry environmentální chemie a technologie FŽP UJEP 
 
Ing. Diana Nebeská se ve své výzkumné práci zabývá problematikou pěstování energetických plodin 
druhé generace na lokalitách nevhodných pro zemědělskou produkci. Je stabilní součástí uznávaného 
mezinárodního týmu, jehož základ se utvořil při řešení projektu NATO zaměřeného na obnovu 
vojenských a jinak narušených lokalit. 
 
CENA REKTORA UJEP ZA ŠPIČKOVÉ A EXCELENTNÍ VÝSLEDKY V OBLASTI HUMANITNÍCH A 
SPOLEČENSKÝCH VĚD 
 
Cenu rektora a ocenění ve výši 25 000 Kč získává Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D., 
akademická pracovnice katedry ekonomie a managementu FSE UJEP 
 
Dr. Brůhová Foltýnová na UJEP systematicky buduje a rozvíjí nové výzkumné téma – problematiku 
společenských a environmentálních aspektů dopravy a mobility. Spolu se členy svého výzkumného 
týmu významně přispívá k prohlubování mezinárodní spolupráce univerzity se zahraničními špičkovými 
odborníky a pracovišti. 
 
CENA REKTORA UJEP 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 speciální a sociální pedagogiky PF 
UJEP a katedry ergoterapie FZS UJEP 
 
Dr. Michal Vostrý se zaměřuje na komprehenzivní přístupy u stárnoucí populace s ohledem na 
neurodegenerativní onemocnění. Do popředí svého zájmu staví především jedince s Alzheimerovou 
nemocí nebo jedince s mentálním postižením. 
 
CENA REKTORA UJEP ZA MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ POČIN 
 
Cenu rektora a ocenění ve výši 25 000 Kč získává MgA. Lada Semecká, akademická pracovnice 
katedry všeobecné průpravy na FUD UJEP 
 
MgA. Lada Semecká získala Grand Prix Designbloku 2022 za mimořádný umělecký počin, konkrétně 
za instalaci kolekce autorského skla. V roce 2022 rovněž uspořádala pro studenty mezinárodní 
workshopy vedené specialisty z USA a z Japonska. 
 
CENA REKTORA UJEP ZA MIMOŘÁDNÝ UMĚLECKÝ POČIN PRO PRACOVNÍKA DO 35 LET  
 
MgA. Zdeněk Svejkovský, akademický pracovník katedry elektronického obrazu média na FUD UJEP 
 
MgA. Zdeněk Svejkovský se věnuje umění nových médií, konkrétněji internetové komunikaci, jejímu 
vývoji a vlivu na svět umění. V roce 2022 vystavoval v rámci projektu „Input|Output“ v Domě umění Ústí 
nad Labem a v rámci projektu Game-artový projekt „Score“ v Galerii Hraničář Ústí nad Labem. 
 



CENA REKTORA UJEP ZA APLIKOVANÝ VÝZKUM 
 
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., a Mgr. Jakub Ederer, Ph.D., akademičtí pracovníci FŽP UJEP 
 
Prof. Pavel Janoš a dr. Jakub Ederer se v rámci projektu Nové kompozitní materiály pro environmentální 
aplikace řešeného ve spolupráci s TU VŠB Ostrava podíleli na vyvinutí nového typu magnetického 
kompozitního materiálu na bázi oxidů železa a CeO2, který významným způsobem usnadňuje aplikaci 
tzv. reaktivních sorbentů v oblasti čištění odpadních vod. Toto řešení je chráněno patentem uděleným 
Úřadem průmyslového vlastnictví. 
 
CENA REKTORA UJEP ZA KNIHU ROKU V OBLASTI TECHNICKÉ, PŘÍRODOVĚDECKÉ A 
EKONOMICKÉ 
 
doc. PhDr. Jan Novotný, Ph.D., z Ústavu technologií a materiál FSI UJEP za knihu s názvem Mikro a 
nanokompozitní povlakovánína kovových materiálech 
 
Monografie  obsahuje  celou  řadu mimořádně aktuálních  informací z oblasti  depozice  mikro a 
nanokompozitních povlaků. Mimo uvedených aktuálních poznatků  je třeba vyzdvihnout zpřístupnění 
vlastních experimentálních poznatků, které byly získávány s využitím nejmodernějších experimentálních 
metod v oblasti fyziky kovů. 
 
CENA REKTORA UJEP ZA KNIHU ROKU V OBLASTI SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ A UMĚLECKÉ 
 
doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., v zastoupení širšího autorského kolektivu didaktiků, z Centra 
podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP za knihu Didaktické zásady v přírodovědném 
vzdělávání: metodická příručka pro učitele biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky, 
matematiky a lektory environmentální výchovy 
 
Kniha je ojedinělým počinem v oblasti oborových didaktik, oživuje zdánlivě mrtvý koncept didaktických 
zásad a poskytuje na něj moderní pohled s důrazem na jejich efektivní využití ve výuce. V knize je 
vytyčeno 20 didaktických zásad, které je třeba v přírodovědném vzdělávání uplatňovat. 
 
CENA REKTORA UJEP ZA PŘÍKLADNOU REPREZENTACI UNIVERZITY V NÁRODNÍM NEBO 
MEZINÁRODNÍM MĚŘÍTKU 
 
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan FZS UJEP 
 
Historicky poprvé je udělena tato cena osobnosti, která spojila celý svůj profesní život s ústeckou 
univerzitou. Zdeněk Havel stojí za odstartováním přestavby zchátralého brownfieldu bývalé krajské 
nemocnice do podoby univerzitního kampusu evropských parametrů. Jako krizový manažér stabilizoval 
FZS a zahájil i řídil její pozitivní dynamický rozvoj, který vyvrcholil akreditací prvních magisterských 
studijních programů a výstavbou moderního zázemí pro vzdělávání nelékařského personálu přímo v 
areálu Masarykovy nemocnice. Docent Havel je manažérem, jehož působení na univerzitě zásadním 
způsobem ovlivnilo nejen rozvoj jí samotné, ale také rozvoj krajského města Ústí nad Labem. 
 
CENA REKTORA UJEP PRO STUDENTY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY V OBLASTI TVŮRČÍ 
ČINNOSTI TECHNICKÉ, PŘÍRODOVĚDECKÉ A EKONOMICKÉ 
 
Ing. Jakub Mareš, student doktorského studijního programu Strojírenská technologie na FSI UJEP  
 
Ing. Jakub Mareš byl oceněn za publikační aktivity v oblasti technických věd v akademickém roce 
2021/2022 a za aktivní účast na konferenci M&M Microscopy & Microanalysis, která se konala v 
americkém Portlendu na přelomu července a srpna 2022. 
 
CENA REKTORA UJEP PRO STUDENTY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY V OBLASTI TVŮRČÍ 
ČINNOSTI SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ A UMĚLECKÉ 
 
MgA. Věra Vystrčilová, studentka doktorského studijního oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP 
 



Věra Vystrčilová získala v letošním roce prestižní mezinárodní designérské ocenění Red Dot Design 
2022 za svůj několikaletý projekt antidekubitního sedáku Libella Seat. Sedací systém Libella Seat má 
za cíl předcházet vzniku dekubitů – proleženin, defektů měkkých tkání, kůže a podkožních struktur, jež 
vznikají důsledkem špatného prokrvení, tlakem nebo třením o podložku. 
 
CENA REKTORA UJEP PRO STUDENTY ZA NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ VÝSLEDKY 
 
1. místo získává Bc. Kristýna Horská, studentka navazujícího magisterského studijního programu 
Sport a zdraví na PF UJEP 
 
Opakovaná laureátka této ceny je reprezentantkou ČR v plavání. Patří mezi nejlepší plavkyně ČR. V 
roce 2022 byla dvakrát pátá na Mistrovství Evropy, 15. v semifinále na Mistrovství světa a získala šest 
titulů Mistryně České republiky. 
 
2. místo získává Jaroslav Novák, student bakalářského stejnojmenného oboru i programu Tělesná 
výchova a sport na PF UJEP 
 
Jaroslav Novák reprezentuje UJEP na domácí i mezinárodní scéně ve futsalu. Před Akademickým 
Mistrovstvím světa 2022 v Portugalsku byl díky svým skvělým výsledkům vybrán do nominace České 
akademické futsalové reprezentace a kvůli osobním vůdčím schopnostem jmenován kapitánem týmu. 
Ten dovedl ke 4. místu a historicky druhému nejlepšímu umístění české reprezentace na AMS. 
 
3. místo získává Samuel Camara, student bakalářského studijního programu Fyzioterapie na FZS 
UJEP 
 
Samuel Camara je jako vrcholový atlet v hodu kladivem členem VICTORIA Vysokoškolského 
sportovního centra MŠMT na UJEP. V posledních letech se pravidelně umisťuje na předních příčkách 
atletických mítinků, kdy je jeho největším úspěchem vítězství na Akademickém mistrovství ČR 2022. 
 
 
 
 
 
 
 


