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UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                Ústí nad Labem 25. 11. 2019 
 
TAKÉ FK ÚSTÍ JDE DO SPOLUPRÁCE S UJEP 
 
Ústecká univerzita pokračuje v navazování spolupráce se sportovními kluby 
v Ústí nad Labem i v regionu. Dalším partnerem UJEP v této oblasti bude FK 
Ústí nad Labem, a. s. 
 
Dne 22. 11. 2019 podepsal rektor UJEP, doc. Martin Balej, smlouvu o vzájemné 
spolupráci s dalším místním sportovním klubem, Fotbalovým klubem Ústí nad 
Labem. Ze strany klubu byl signatářem smlouvy člen představenstva Václav 
Kožíšek. 
 
Přestože se jedná o spolupráci s ryze sportovním týmem, který má v Ústí nad 
Labem dlouholetou tradici, spolupráce s univerzitou je plánována zejména 
v oblastech výzkumných a vědeckých, např. biomechaniky, zdravovědy, 
marketingu, designu nebo v oblasti pedagogicko-trenérské. Všechny směřují 
k celkovému zlepšování sportovních aktivit místního obyvatelstva a zvyšování 
kvality života v regionu.  
 
„Samozřejmě se také snažíme, abychom navazováním spolupráce s podobnými 
subjekty dosáhli dalších benefitů pro naše studenty a zaměstnance. V případě FK 
Ústí nad Labem se bude jednat např. o volné vstupenky na vytipovaná utkání  
A týmu,“ říká rektor Martin Balej. 
 
Dle smlouvy se do spolupráce s FK Ústí zapojí hned několik fakult univerzity. 
Katedra tělesné výchovy a sportu PF pravidelným prováděním diagnostiky týmů 
FK Ústí (U12, U13, U14, U15, U17, U19 a týmu A mužstva), katedra psychologie 
PF individuálním psychologickým poradenstvím pro hráče i trenéry, koučováním 
nebo vedením skupin, fakulta umění a designu spoluprací v oblasti grafického  
a vizuálního designu a designu týmového textilu, fakulta sociálně ekonomická 
podporou a konzultacemi v oblasti tvorby a realizace komunikační a marketingové 
strategie klubu, v oblasti finančního řízení či analýz, řízení a rozvoje lidských 
zdrojů i projektového řízení, fakulta zdravotnických studií analýzami pohybu  
a sledováním biomechanických parametrů a biopotenciálů, srdeční činnosti při 
fyzické zátěži i za klidových podmínek, elektrické aktivity srdce a krevního tlaku 
nebo vyšetřením plicních funkcí, stanovením nasycení krve kyslíkem, měřením 
složení těla, celkového cholesterolu, lipidového profilu či glykémie z kapilární krve. 
Katedra informatiky PřF doplňuje nabídku univerzity možností využití smart 
aplikací či nových trendů v IT. 
 
„Jsme domluveni také na využití potenciálu a kreativity našich studentů při řešení 
otázek a úkolů souvisejících s činností a řízením klubu. Třeba formou 
specializovaných workshopů nebo zpracováním seminárních prací na daná 
témata,“ doplňuje rektor.  
 
Obě instituce se budou zároveň v mnohem širším měřítku vzájemně propagovat  
a marketingově podporovat. Přímo po podpisu smlouvy předal majitel klubu Jiří 
Hora rektorovi Balejovi, potažmo univerzitě, dres FK Ústí.  
 
„Sám jsem bývalým členem Army, a proto se snažím, jak mi to jen časové 
možnosti dovolí, společně se svým synem chodit fandit a klub podporovat,“ 
uzavírá Martin Balej.  
 
Fotografie k volnému využití: 1. Podpis smlouvy (zleva Martin Balej, Václav 
Kožíšek), 2. Předání trikotu (zleva Jiří Hora, Martin Balej); archiv UJEP 
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