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PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČELE S DĚKANEM SE PŘIDALA DO BOJE S 
RAKOVINOU 
 
Nejdůležitější věcí v životě člověka nejsou peníze, ale zdraví. Své o tom ví 
Lucie Eckertová, bývalá studenta Pedagogické fakulty UJEP. Ta od roku 
2015 statečně bojuje s velmi vážnou formou rakoviny.  
 
V současné době jsou však peníze jednou z důležitých věcí, které mohou Lucii 
Eckertové pomoci. Rakovina jí již začala metastázovat do životně důležitých 
orgánů a léčba je nejen nesmírně bolestivá, ale i finančně náročná.  
 
„Rozhodl jsem se osobně darovat na transparentní účet zřízený pro podporu Lucie 
částku 10 000 Kč. Cítil jsem však potřebu udělat více,“ říká děkan prof. Jiří Škoda.   
 
Děkan pedagogické fakulty oslovil studenty i pracovníky fakulty a vyzval je 
k pomoci bývalé studentce a spolužačce.  
 
„Příběh Lucky, který jsem objevil na jejím profilu, mnou hluboce pohnul. Záleží mi 
na blahu všech našich studentů a rád bych, jakožto hlava fakulty, šel ostatním 
příkladem. Naše fakulta není pouze institucí, která má člověka profesně připravit. 
Vnímám ji jako velkou rodinu, která má držet pohromadě a je na ni spolehnutí,“ 
přibližuje svoji motivaci prof. Škoda.  
 
V letošním roce slaví Pedagogická fakulta UJEP 65. výročí učitelského vzdělávání 
v Ústí nad Labem. Individuální pomoc Lucii tak vnímá i jako dárek fakultě k jejímu 
výročí.   
 
Detailní příběh Lucie v boji s rakovinou naleznete zde na jejím osobním profilu. 
 
Číslo transparentního účtu je 2201685789/2010. IBAN pro mezinárodní platby: 
CZ50 2010 0000 0022 0168 5789. Do příjemce platby uveďte heslo „Naděje pro 
Lucku“. 
 
Pedagogická fakulta dopředu děkuje všem, kteří se rozhodnou jakoukoliv částkou 
Lucii pomoci zvítězit nad zákeřnou nemocí. 
 
Kontakt:  prof. Jiří Škoda, děkan Pedagogické fakulty, jiri.skoda@ujep.cz 
    Alec Mindák, alec.mindak@ujep.cz, 475 283 175 
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