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STUDENTI UJEP BYLI NA SMART HEALTH HACKATHON 
 
Ve dnech 22.–24. listopadu 2019 hostil pražský IKEM tzv. Smart Health 
Hackathon 2019. Šlo o akci, během níž soutěžilo v digitálních inovacích pro 
zdravotnictví porotou předem vybraných dvacet týmů.  
 
Smart Health Hackathon je třídenní akce, při které programátoři, inovátoři a medici 
z celého světa spolupracují při řešení problémů z lékařské a zdravotní praxe. 
 
V soutěži byla zastoupena také Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, a to 
studentským týmem ve složení Bc. Veronika Kvochová (FZS, 1. ročník 
navazujícího studia ve studijním programu Organizace a rozvoj zdravotnických 
zařízení), Petr Fridrich a Tomáš Kubín (oba PřF, druhý ročník bakalářského 
studia ve studijním programu Aplikovaná informatika).  
 
Tým UJEP získal ocenění v dílčí soutěži „Best Resuscitator“. Do hlavní soutěže se 
zapojil projektem „No more waiting“, v němž řešil praktickou realizaci on-line 
rezervačního systému objednávání k vybranému lékaři v rámci celé ČR. 
  
„Za náš tým mohu říci, že celá akce byla zajímavá a obohacující. Velký dík 
bezpochyby patří jejím organizátorům, kterým se podařilo vytvořit příjemnou 
atmosféru a splnili všechna přání soutěžících, ač byla mnohdy náročná,“ říká 
Veronika Kvochová.  
 
„Pro naše studenty byla účast ve Smart Health Hackathon zejména výbornou 
zkušeností a inspirací k budoucí práci,“ shodují se RNDr. Karel Hrach, Ph.D., 
proděkan Fakulty zdravotnických studií UJEP, a RNDr. Jiří Škvor, Ph.D.,  
vedoucí katedry informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP. 
 
„Za nejlepší zážitek považujeme praktickou zkoušku kardiopulmonární 
resuscitace, která realisticky doplnila atmosféru vytvořenou nemocnicí IKEM,“ 
doplňuje Veronika. 
 
Soutěžní tým UJEP věří, že se mu podaří udržet pohromadě, případně se rozšířit 
o studenty dalších ústeckých fakult, a do budoucna podnikne ještě více 
společných akcí. 
 
Více o akci na: https://www.ceehacks.com/ 
 
Fotografie k volnému využití: archiv UJEP 
1. Tým UJEP s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem 
2. Tým UJEP se představuje 
 
Odkazy na další fotografie: 
 
https://www.dropbox.com/sh/ji0uba80zl4hsg2/AACSCr5ZKQR9lABy2tOPex
zLa?dl=0 
 
https://www.dropbox.com/sh/ehi5y0w4ptuo99r/AABcvtmii1enwS_hPiv-
h8yGa?dl=0 
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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