
JEDNORÁZOVÁ STIPENDIA A OCENĚNÍ 2019 
 
Stipendium primátora města Ústí n. L., Ing. Mgr. Petra Nedvědického, 20 000 Kč 
 
Mgr. David Poustka, student doktorského programu Aplikované nanotechnologie na PřF 
 
David Poustka se v rámci výzkumného týmu přírodovědecké fakulty podílí na vývoji nanovlákenných 
vrstev z biokompatibilních materiálů s cílem vyvinout funkční krytí ran pro chronické povrchové rány. 
Jeho dlouholetá práce přinesla výsledky, jež jsou aktuálně předmětem řízení o uznání evropského 
patentu. 
 
Ocenění města Ústí nad Labem pro účastníky Univerzity třetího věku UJEP, za výjimečné 
zpracování závěrečné práce s výtvarnou nebo fotografickou tematikou v akademickém roce 
2018/2019, 3 000 Kč 
 
Zdeněk Egydy „Planina pod Horou sv. Viktorie“, 
Milada Jechová  Nejen imprese v mých obrazech“ 
Jiřina Křížová     „Cestou svobodomyslné grafiky“ 
Bc. Jindřich Mothejzík  „Světlo v obraze“ 
Alena Pavlíková   „Makrofotografie hmyzu“ 
 
Ocenění města Ústí nad Labem pro absolventy Mladší Teen Age University při UJEP za 100% 
účast na přednáškách v akademickém roce 2018/2019  
 
Adéla Gondeková  
Taťána Krylová 
David Nedvěd 
Jakub Nepovolný 
Vítek Šťovíček 
 
Stipendia statutárního města Teplice, 10 000 Kč  
 
Mgr. Lucie Pilzová, absolventka programu Historické vědy, oboru Učitelství historie pro střední školy 
na FF 
 
Lucie Pilzová se dlouhodobě věnovala výzkumu bleskových povodní na Teplicku v době první 
republiky, a to zejména událostem, jež ve 20. letech zasáhly řadu lokalit a přinesly ohromné materiální 
škody i ztráty na životech. 
 
Kamila Floriančičová, studentka programu Chemie, oboru Chemie, Biologie na PřF  
 
Kamila Floriančičová se věnuje chovu plazů, obojživelníků a akvarijních ryb, preparaci zvířat. Svoji 
práci popularizuje na přednáškách Café Nobel, kde vypráví taktéž o Amazonii, kterou procestovala. 
 
Karolína Fialková, studentka programu Výtvarná umění, oboru Design v ateliéru Oděvní a textilní 
design na FUD 
 
Karolína Fialková je textilní designérka a její módní kolekce byly letos prezentovány na Košice Fashion 
Week. Již několik let se také soukromě věnuje výrobě kostýmů pro Teplické divadlo a spoluorganizuje 
Teplický Fashion Week. 
 
Stipendium starostky městského obvodu Ústí n. L.- město, Mgr. Hany Štrymplové, 10 000 Kč 
 
Bc. Tereza Šťastná, studentka programu Historické vědy, oboru Dokumentace památek na FF 
 
Tereza Šťastná se v bakalářské práci „Funkcionalismus v Ústí nad Labem na příkladu Pietschmannovy 
vily“ zaměřila na dokumentaci a vyhodnocení ikonické funkcionalistické architektury města Ústí nad 
Labem, která je významnou součástí kulturního dědictví období první republiky v našem městě.  
 



Stipendium starosty městského obvodu Ústí n. L.-Severní Terasa, Jaroslava Šimanovského, 
10 000 Kč 
 
Bc. Lucie Mařanová, studentka programu Ekonomika a management, oboru Ekonomika a 
management na FSE za zpracování bakalářské práce na téma „PR strategie neziskové organizace 
Centrum podpory zdraví, z. ú., Ústí nad Labem“. 
 
Stipendium starostky městského obvodu Ústí n. L.-Neštěmice, paní Yvety Tomkové, 10 000 Kč 
 
Dany Josué Vigil Avilés, student programu  Fine Arts, oboru Photography and Time-Based Media 
v ateliéru Photography na FUD 
 
Dany Avilés pracoval v roce 2019 jako animátor projektu Ruth a Esther německé umělkyně Ulrike 
Grossarth, který byl vystaven na světovém veletrhu umění Art Basel 2019. Své fotografie prezentoval 
samostatně i v ústecké Galerii In Vitro, své autorské knižní projekty představil na Vienna Art Book Fair.  
 
Stipendium starosty městského obvodu Ústí n. L.-Střekov, pana Petra Vinše, 10 000 Kč 
 
Bc. Lucie Frišová, studentka programu Biologie, oboru Biologie na PřF  
  
Lucie Frišová za studia nashromáždila údaje o výskytu celkem 34 konkrétních organismů hlenky čili 
slizovky. Její bakalářská práce s názvem Hlenky v údolí potoka Rytina u Sebuzína má mimořádný 
přínos, neboť literární údaje o výskytu myxomycetes na našem území nejsou nijak četné. 
 
Stipendium starostky města Trmice, Mgr. Jany Oubrechtové, za nejlepší studentskou práci s 
tematikou vztahující se ke správnímu území města Trmice nebo obcím Mikroregionu Milada, 10 
000 Kč  
 
Mgr. Pavel Caitaml, student programu Tělesná výchova a sport, oboru Učitelství tělesné výchovy pro 
SŠ, Učitelství společenských věd pro SŠ na PF 
 
Diplomová práce Mgr. Pavla Caitamla „Efekt aplikace statického a dynamického strečinku v rozcvičení 
na výkony ve vybraných pohybových schopnostech u žáků SŠ Trmice“ vznikla na základě šetření 
prováděných se skupinou žáků 1.–2. ročníků Střední školy obchodu, řemesel v Trmicích. 
 
Stipendium Hospodářské a sociální rady Ústecka pro nejlepšího studenta technických oborů 
UJEP, 20 000 Kč 
 
Bc. Michal Syrový, student programu Aplikovaná fyzika, oboru Aplikované nanotechnologie na PřF 
 
Bc. Michal Syrový obhájil vynikající bakalářskou práci, v níž se zabýval tvorbou a charakterizací 
nanovlákenných membrán na bázi PAN. Výsledky práce byly prezentovány na mezinárodní konferenci 
a publikovány v impaktovaném časopise, kde je student spoluautorem. 
 
Stipendium ředitelky pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Ústí nad Labem, Ing. Zuzany 
Dvořákové, pro nejlepšího studenta Fakulty zdravotnických studií UJEP, 10 000 Kč 
 
Lucie Černá, studentka programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra na FZS 
 
Lucie Černá má nejen velmi dobré studijní výsledky, ale také nadstandardní zájem o obor. Po dobu 
letních prázdnin pracovala, nad rámec povinné praxe, na neurologickém oddělení Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem na pozici praktické sestry, a to bez nároku na finanční ohodnocení.  
 
Stipendium ředitele Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, Divize Čechy, 
Ing. Hynka Raise, za nejlepší bakalářskou práci studenta Fakulty zdravotnických studií UJEP, 
10 000 Kč 
 
Bc. Andrea Rosková, studentka programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Ergoterapie na FZS  
 



Andrea Rosková získává stipendium zejména za absolventskou práci „Využití hiporehabilitace pro 
děti s ADHD jako doplněk k ergoterapeutickému programu“.  
 
Stipendium generálního ředitele ČEZ Teplárenská, a. s., Ing. Jana Nechvátala, pro nejlepšího 
studenta Fakulty strojního inženýrství UJEP, 15 000 Kč 
 
Bc. Petr Kunt, student programu Energetika, oboru Energetika – teplárenství na FSI 
 
Bc. Petr Kunt v tomto akademickém roce úspěšně obhájil bakalářskou práci na téma „Návrh a výroba 
modelu Stirlingova motoru“. I nadále se věnuje vývoji modelu nízkoteplotního Stirlingova motoru, který 
vyrobil s využitím aditivních technologií.  
 
Stipendia Biskupství litoměřického pro studenty filozofické fakulty a fakulty zdravotnických 
studií, 10 000 Kč 
 
Bc. Veronika Chalupová, studentka programu Historické vědy, oboru Historie  na FF 
 
Bc. Veronika Chalupová je autorkou bakalářské práce „Jaroslav Bořita z Martinic. Pády a vzestupy 
svědka třicetileté války v Čechách a v současnosti“, která si všímá jeho jeho syna Bernarda Ignáce 
z Martinic, významného mecenáše při podpoře rozvoje církevních institucí po třicetileté válce.  
 
Bc. Ludvík Pohořalý, student programu Historické vědy, oboru Kulturní historie na FF  
 
Bc. Ludvík Pohořalý je zapojen do pětiletého projektu NAKI DG: Hortus Montium Mediorum. 
Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého 
středohoří, kde pracuje v sekci archivního průzkumu a úzce spolupracuje také s kancléřstvím Biskupství 
litoměřického.  
 
Lukáš Landovský a Pavlína Tláskalová, oba studenti programu Specializace ve zdravotnictví, oboru 
Fyzioterapie 
 
Lukáš Landovský i Pavlína Tláskalová po celou dobu svého tříletého studia prokazují výborné studijní 
výsledky. Získané odborné znalosti ze studia uplatňují v rámci plnění odborné souvislé praxe a svojí pílí 
a studijním nasazením jsou příkladem pro ostatní studenty na fakultě. 
   
 


