
Cena rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou 
práci studentů bakalářských a magisterských  

studijních programů za rok 2020 

 



Za cyrilometodějskou teologickou fakultu: 



2. místo 



Jana Karasová  
 
Mgr. práce:  

Raising awareness about a topic,  
not a project:  
Ethics of NGO-journalists field  
trip collaborations in covering 
humanitarian emergencies  
with the focus on migration 
 



Za lékařskou fakultu:  



2. místo 



Mgr. Eliška Ivanovová  
 

Mgr. práce:  

Vývoj a validace LC/MS metody  
pro diagnostiku vybraných 
dědičných metabolických poruch 
 
 



1. místo 



Mgr. Aleš Kvasnička  
 

Mgr. práce:  

Lipidomická analýza krevních  
skvrn pacientů s deficitem  
acyl-CoA dehydrogenasy mastných 
kyselin s krátkým řetězcem  
 
 



Za filozofickou fakultu:  



3. místo 



Bc. Laura Šarochová  
 
Bc. práce:  

Vojcek pod drezúrou Johana 
Simonse: Existenciální krize  
v cirkusové manéži 



2. místo 



Bc. Klára Procházková 
 
Bc. práce:  

Juristische Übersetzung aus  
dem Deutschen ins Tschechische – 
Gebiet des bürgerlichen Rechts 
(Právní překlad z němčiny  
do češtiny – oblast občanského práva) 
 



1. místo 



Bc. Lucie Jánská 
 
Bc. práce:  

Změny v elektrodermální aktivitě  
při pravdivé odpovědi v porovnání  
s jejími změnami při lži 



Za přírodovědeckou fakultu: 



3. místo 



Bc. Kateřina Bečicová  
 

 Bc. práce:  

 Tvorba tyflomap pro výuku zeměpisu 



Bc. Jan Chasák 
 
Bc. práce:  

Syntéza nových derivátů 
squaramidu jako potenciálních 
inhibitorů mykobakteriální ATP 
synthasy 



Mgr. Radim Kudělka 
 
Mgr. práce:  

Měření elastických vlastností 
materiálů pomocí povrchových 
akustických vln 



2. místo 



Alina Ovsii 
 
Odborný článek: 
Reactive oxygen species imaging  
in U937 cells 
 



Mgr. Pavel Stejskal  
 
Mgr. práce:  

Validace metody přímé detekce 
cirkulujících nádorových 
buněk u pacientů s multiformním 
glioblastomem   
 



Mgr. Hana Zajícová 
 
Mgr. práce: 

Zpracování rozboru udržitelného 
rozvoje území pomocí gridové analýzy 



1. místo 



Mgr. Kateřina Bundilová  
 
Mgr. práce:  

Sezónní dynamika blech  
u plchů a detekce bartonel 



Bc. Johana Hoffmannová  
 
Odborný článek:  
Annotated catalogue of the click-
beetle genera Hapatesus Candѐze, 
1863 and Toorongus Neboiss, 1957 
(Coleoptera: Elateridae) from  
the Australasian realm 



Mgr. Eva Zahradníková  
 
Mgr. práce:  

15 –17členné piperazinové 
makrocyklické ligandy a jejich 
komplexy s přechodnými kovy  
nebo lanthanoidy 



Za pedagogickou fakultu: 



3. místo 



Mgr. Petr Šulc 
 
Mgr. práce:  

Rozvoj čtenářské gramotnosti  
na 2. stupni ZŠ 



2. místo 



Mgr. Michaela Langová 
 
Mgr. práce:  

Raná logopedická intervence  
rozštěpu rtu a patra 



Mgr. Lýdia Pilátová  
 
Mgr. práce:  

Terénne vyučovanie  
vo Vysokých Tatrách 



1. místo 



Mgr. Michaela Švarcová 
 
Mgr. práce:  

Informovanost žen o prevenci  
a péči o porodní poranění  
v případě vaginálního porodu 



Mgr. Martina Tumová 
 
Mgr. práce:  

Faktory přispívající ke vzniku 
poruch hlasu u středoškolských 
učitelů 
 



Za fakultu tělesné kultury: 



3. místo 



Bc. Tereza Pekárková  
 
Bc. práce:  

Vytvoření vědomostně-pohybové 
hry pro děti s onkologickým 
onemocněním  
 



2. místo 



Mgr. Zuzana Kršáková 
 
Mgr. práce:  

Vliv výskytu ranních symptomů  
na úroveň pohybové aktivity během 
dne u pacientů s chronickou 
obstrukční plicní nemocí  
 



Za právnickou fakultu: 



2. místo 



Mgr. Jakub Spáčil  
 
Mgr. práce:  

Anticipatorní sebeobrana  
v současném mezinárodním právu 
 
 



1. místo 



Mgr. Ondřej Pajatsch  
 
Mgr. práce:  

Aplikace občanského zákoníku na újmu 
způsobenou autonomními systémy  
se zaměřením na autonomní vozidla  
 



Za fakultu zdravotnických věd: 



3. místo 



Bc. Monika Červinková 
 
Bc. práce:  

Vnímání umírání a smrti z pohledu dětí, 
rodin a všeobecných sester 
 
 



2. místo 



Bc. Tomáš Večeřa 
 
Bc. práce:  

Speciální činnosti letecké záchranné 
služby  
 



1. místo 



Bc. Adéla Kummerová 
 
Bc. práce:  

Paliativní péče v domácím prostředí  
v České republice a v Německu 




