
 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA                                                   

Ústí nad Labem 9. 9. 2019 
 
REKTOR PŘEDÁ JMENOVÁNÍ DĚKANCE A DVĚMA DĚKANŮM   
 
V  nadcházejícím období jmenuje rektor, doc. Martin Balej, do čela tří 
fakult Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem nové vedení. Nebudou to 
žádní nováčci, neboť se jedná o osobnosti, které před svými 
akademickými senáty obhájili stávající posty pro další čtyřleté období.  
 
První, kdo obdrží jmenování rektora opravňující vést další 4 roky Filozofickou 
fakultu UJEP, bude děkanka prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. Tu 
Akademický senát FF UJEP dne 19. 6. 2019 potvrdil v čele fakulty pro funkční 
období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2023. Jmenování obdrží při slavnostní inauguraci 
děkanky FF UJEP dne 2. 10. 2019.  
 
„Na inauguraci jsme pozvali zástupce všech ostatních fakult, našich 
spolupracujících institucí i členy akademické obce. Tento tradiční obřad je nejen 
příležitostí k ohlédnutí za uplynulým obdobím, ale především prostorem pro 
poděkování a shrnutí vizí pro další období. Ač naše fakulta získala institucionální 
akreditaci, včetně doktorského stupně studia, nebude to období lehké, zejména 
s ohledem na změnu financování vědy, která nepřeje humanitním oborům,“ uvedla 
prof. Hrubá.  
 
Následně převezme od rektora jmenování děkanem prof. Ing. Štefan Michna, 
PhD., který již 4 roky strojí v čele Fakulty strojního inženýrství UJEP. Jeho ve 
vedení FSI UJEP potvrdil fakultní senát dne 14. 5. 2019. Prof. Michna bude řídit 
ústeckou strojní fakultu ve druhém funkčním období od 6. 10. 2019 do 5. 10. 
2023. 
 
„Velice si vážím důvěry, kterou jsem dostal od akademického senátu fakulty i pro 
druhé funkční období, a podpory a pomoci od pana rektora při řešení 
strategických úkolů rozvoje fakulty. Věřím, že opětovné zvolení napovídá, že práci 
v rámci mně svěřené funkce jsem vykonával dle představ a splnil jsem očekávání. 
Přesto vnímám, že její část zůstává ještě nedokončena a představuje pro mě 
výzvu na nadcházející období. Ve druhém funkčním období nás čekají především 
tři rozhodující úkoly, a to: úspěšné zvládnutí výstavby nové budovy fakulty 
(CEMMTECH), zvládnutí akreditace prakticky všech studijních programů  
a personální obměna a doplnění akademickými pracovníky. Domnívám se, že 
pouze zvládnutí těchto úkolů zajistí stabilitu a umožní další rozvoj naší fakulty,“ 
sdělil prof. Michna. 
 
Do konce roku 2019 zahájí druhé funkční období ve vedení Fakulty 
zdravotnických studií UJEP také doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. Akademický 
senát FZS UJEP zvolil doc. Havla do čela fakulty dne 14. 5. 2019, a to pro další 
období od 10. 11. 2019 – 9. 11. 2023. 
 
„Jsem spokojen s tím, že v průběhu prvního období se nám podařilo akreditovat 
na deset let základní studijní programy a na pět let nový studijní magisterský 
program Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení. Spolupráce s vyučujícími  
z lékařských institucí včetně Masarykovy nemocnice, KZ, a. s., v Ústí n. L. probíhá 
na nejvyšší úrovni, jak z hlediska pedagogické, tak z hlediska tvůrčí činnosti. 
Rovněž jsem spokojen s počtem studentů ve všech studijních programech.  
V druhém období se soustředíme na akreditaci čtyř nových studijních programů 
(Zdravotnické záchranářství, Radiologická asistence, Pediatrické ošetřovatelství  
a Učitelství pro školy se zdravotnickým zaměřením) a na širší tvůrčí činnost 
akademických pracovníků,“ řekl doc. Havel.  
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Děkany a děkanku jmenuje do jejich pozic ve vedení fakult rektor univerzity. 
Jejich funkční období je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na 
téže vysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.  
 
„Přeji paní děkance a dvěma děkanům mnoho sil a energie do náročné práce 
ve vedení fakult. Všichni se ve svých pozicích osvědčili, o čemž svědčí právě 
jejich znovuzvolení. Těším se tak na pokračující spolupráci s nimi, která povede 
ve prospěch celé naší univerzity,“  řekl rektor doc. Martin Balej. 
 
Děkani FF UJEP: 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (1. 9. 2007– 31. 8. 2011) 
doc. Ing. Aleš Havlíček, Ph.D. (1. 9. 2011 – 22. 7. 2015) 
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (1. 9. 2015 – 31. 8. 2023) 
 
Děkani FVTM (fakulty výrobních technologií a managementu), později FSI 
UJEP: 
prof. Ing. František Holešovský, Dr. (1. 9. 2007 – 30. 8. 2015) 
doc. Ing. Štefan Michna, PhD. (6. 10. 2015 – 5. 10. 2023) 
 
Děkani FZS UJEP 
doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. (1. 9. 2012 – 31. 8. 2015) 
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. (10. 11. 2015 – 9. 11. 2023) 
 
Odkaz na fotografie k volnému užití:  
 
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=f5a02ad9-7658-d8fb-
098d-80ca5b917db3 
 
1_prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka FF UJEP; autor: Jana Laudová 
2_prof. Ing. Štefan Michna, PhD., děkan FSI UJEP; archiv prof. Michny  
3_doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan FZS UJEP; archiv doc. Havla   
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