
DO KROCENÍ KORONAVIRU SE ZAPOJILA I UJEP. REKTORMARTIN BALEJ ŘÍKÁ:

Studenti sami nabízejí
pomoc. Tomě nadchlo
JAROSLAV BALVÍN

D
esítky studentů
sociálních a
zdravotnických
oborů Univer-
zity J. E. Purky-

ně (UJEP) povolal stát kvůli
pandemii covid-19 a nouzo-
vému stavu do práce. „Na za-
pojení budoucích sestřiček či
sociálních pracovnic dostá-
vám jen pozitivní ohlasy,“
říká rektor UJEPMartin Balej
s tím, že řada dalších vyso-
koškoláků ze severu Čech
pomáhá dobrovolně.

Běžné aktivity na UJEP na-
prosto utichly. Jste díky to-
muméně vytížen?
V tomto roce dokončujeme

stavbu zamiliardu korun a
chystáme stěhování příro-
dovědecké fakulty a fakulty
životního prostředí do kam-
pusu. S tím souvisí spousta
starostí, fakturování či reali-
zace veřejných zakázek. Zá-
roveň se domateřské budovy
stěhuje také část pedagogic-
ké fakulty z Hoření ulice. Ty-
to přesuny jsou spojeny se
začátkem nového akade-
mického roku. V blízké době
budeme zahajovat další dvě
rozsáhlé akce: dostavbu bu-
dovy fakulty strojního inže-
nýrství v kampusu a výstav-
bu nové fakulty zdravotnic-
kých studií v areáluMasary-
kovy nemocnice. A do toho
přijde koronavirus…

Jak vnímají krizi studenti?
Studentky a studenty bych

v první řadě chtěl pochválit a
poděkovat jim za jejich pří-
stup. Tato situace zdaleka
neznamená jejich předčasné
prázdniny, jak by se někomu
mylněmohlo zdát. Stejně ja-
ko na základních i středních
školách i u nás učitelé učí,
studenti studují a univerzity
fungují. V posledních pár
dnech jsem dostal desítky
mailů s dotazy, jakmohou
studenti pomoci, jak semo-
hou zapojit do dobrovolnické
činnosti. Tomě nadchlo.
Snažíme se studentům v této
nelehké době vyjít vmnoha
případech vstříc a společně s
děkany fakult jim tuto situ-
aci co nejvíce usnadnit.

Několikrát jsme psali o za-
pojení zaměstnanců i stu-
dentů UJEP do boje proti
koronaviru. Ceníte si jejich
nápomocného přístupu?
Jednoznačněmě potěšila

reakce studentů a zaměst-
nanců. Jsemmoc rád, žemů-
žeme podat pomocnou ruku,
a naplnit tím i statut a po-
vinnost univerzity působit
jako stabilizační či záchran-
nýmaják v severní části Čes-
ka. Jak se říká, v nejtěžších
chvílích poznáme své přáte-
le, ukazují se charaktery lidí i
institucí. A podle evidence
toho, jak se naše univerzita
zapojuje do řešení situace,
jsem pyšný, že jsem z UJEP.

Jednali by podobně vysoko-
školáci před 20 lety, kdy jste
byl také v jejich řadách?

Jsem si jistý, že dnešní ge-
nerace, ať už jí říkáme X, Y, Z
nebo nově generace alfa,
chce pomáhat stejně, jako
jsme byli připraveni pomá-
hatmy. Zároveň si uvědo-
muji, že i oni mají potřebu
dobrých vzorů. Osobně jsem
měl během studia kolem se-
be spoustu skvělých lidí jak
na katedře geografie, tak na
katedřematematiky. Bylo to
moje obrovské štěstí. Jsem
přesvědčený, že tito lidé by
dnes byli v první řadě pomá-
hajících a pomoc iniciujících.
Dnes jsem rád za to, že kolem
sebe vidím jejich nástupce, a
není jich rozhodněmálo. Na
univerzitě mám tu čest pra-
covat vedle řady skvělých li-
dí, kteří mohou naplnit právě
roli vzoru nejen odborně, ale
především lidsky. Dě-
kuji jim za to.

Součástí nouzo-
vého stavu je
pracovní po-
vinnost pro
studenty ně-
kterých oborů.
Kolika těch va-
šich se to dotklo?
Zákonem byli

povoláni k pomoci
studenti příslušných zdra-
votnických a sociálně peda-
gogických oborů, na UJEP se
to týkalo více než šesti sto-
vek studentů. Podle infor-
mací z Ústeckého kraje bylo v
rámci sociálních a zdravot-
nických oborů osloveno pří-
kazem hejtmana na 40 stu-
dentů UJEP, převážně stu-
dentů fakulty zdravotnic-
kých studií. Navíc se řada z
těch zákonem nepovolaných
hlásí k pomoci dobrovolně.
Pedagogická fakulta eviduje
už více než 30 dobrovolníků,
kteří pomáhají zejména s

hlídáním dětí zaměstnanců,
kteří musí chodit do práce, a
dále participují na doučování
klientů dětských domovů
zřizovaných Ústeckým kra-
jem. Dostávám jen pozitivní
ohlasy na zapojení budou-
cích sestřiček či sociálních
pracovnic v institucích, kde
je jich potřeba.

Čím teď univerzita žije?
Stírají se rozdíly mezi fa-

kultami. Každý se snaží po-
moci. Hned na několika fa-
kultách se šijí roušky, tisk-
nou ochranné štíty nebo za-
kladače pro tkalouny, příro-
dověda a fakulta životního
prostředí využívají vědecké
poznatky o nanozymech a
nanotextiliích, aby přispěly k
boji proti koronaviru. A bě-

hem toho probíhá
výuka pomocí
streamingu.
Nenahradi-
telná je ale
výuka v la-
boratořích a
dílnách.
Tam děkani
počítají s její
náhradou bě-
hem léta.

Jste připraveni na to, že
budete na dálku realizovat
zkoušky a zápočty, nebo do-
konce přijímačky a státnice?
Ano. Nyní se snažíme na-

stavit takové podmínky při-
jímacího řízení, státních
zkoušek i celkově studia,
které budoumaximálně vy-
cházet vstříc studentům a
zároveň umožní zachovat
kvalitativní úroveň našeho
vysokoškolského systému.

Výuka na dálku vyžaduje
určitou digitální gramot-
nost. Mají ji lidé z UJEP?

Promnoho učitelů je tato
doba velkou výzvou. Přes
veškeré kurzy a vybavení byli
nyní hozeni do vody s tra-
dičním povzbuzením „tak
plav“. Na vysoké škole je po-
čítač naprostým základem,
technologie taktéž. Je třeba
vyřídit maily, načíst on-line
vědecké časopisy ve svém
oboru, sledovat novinky v
našem i zahraničním akade-
mickém světě, připravovat
prezentace, třídit vědecké
výsledky. IT technologie
univerzity k tomu jsou k dis-
pozici už desítky let. Nyní jen
prošly zatěžkávací zkouškou,
společně s našimi IT pracov-
níky. A samozřejmě akade-
miky, kteří musejí sahat k
takovým nástrojům, kterých
si dříve nemuseli všímat.

Ovlivní koronavirová krize
rozpočet univerzity?
Chtěl jsem ve svém dru-

hém funkčním období rek-
tora poděkovat lidem a stu-
dentům na univerzitě za to,
čeho se nám společně po-
vedlo dosáhnout, chtěl jsem
apelovat na děkanku i děka-
ny, aby zvýšili zaměstnan-
cům fakult platy, ale bohužel
se ukazuje, že nyní by to ne-
byl prozíravý krok. Zbývámi
tedy jim jen děkovat.

Univerzita pomáhá proti koronaviru
P Budoucí sestřičky a sociální
pracovnice pomáhají v insti-
tucích, kde je jich teď potře-
ba.

P Studentští dobrovolníci šijí
roušky, tisknou ochranné
štíty a doučují v dětských
domovech.

P Vědci z univerzity pracují na
řešení ochrany před nákazou

novým koronavirem pomocí
výzkumu a aplikace nanozy-
mů.

P Univerzitní laboratoře uvol-
nily chemikálie a vědečtí
pracovníci z nich namíchali
dezinfekci pro záchranáře.

P Studenti UJEP hlídají děti za-
městnanců univerzity během
jejich pracovní doby.

„Záko-
nem byli povolá-

ni k pomoci studenti
zdravotnických a so-
ciálně pedagogických
oborů, na UJEP se to
týkalo více než šesti
stovek studen-

tů.“

REKTORUJEPMartin Balej je potěšený aktivitou studentů i pedagogů. Foto: archiv UJEP

ÚSTECKÝ KRAJ

 
• Vyhýbejte se zjevně nemocným lidem
•  Při kýchání a kašlání používejte 

jednorázové kapesníky
•  Při kašlání a kýchání si zakrývejte ústa paží/rukávem, 

nikoliv rukou 
•  Často si myjte ruce mýdlem nebo dezinfekčním 

prostředkem
• Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama
• Nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí

Prevence onemocnění

Nechoďte 

do ordinace, 

lékaře volejte 

telefonem

Použijte roušku, 

abyste zabránili 

dalšímu šíření 

nákazy

Nákazu potvrdí 

jen test

Máte podezření na nákazu?

• Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje:
736 233 176, 704 829 502, 703 365 986
(po – pá 7:00 – 17:00).
• Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106
nebo 725 191 367
• Důležitá rada: určitě si domobilu uložte číslo na
svého praktického lékaře

Důležitá telefonní čísla

•  Suchý kašel, dušnost, únava•  Neustupující horečka, bolest hlavy•  Průvodním znakem může být bolest svalů a kloubů•  Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, 
selhání ledvin a smrti•  Jde o kapénkovou infekci, přenosnou z člověka 
na člověka•  Inkubační doba je 1 až 14 dní 

Příznaky onemocnění

Počet nemocných v kraji

402 Tolik nakažených
koronavirem bylo

v Ústeckém kraji ke včerejšímu
dni (18:00). Ústí 73, Děčín 41,
Most 23, Litoměřice 195,
Chomutov 18, Louny 14,
Teplice 38. Testovaní: 5 611.
Uzdravení: 112. Zemřelí: 8.

Při kašli použijte

kapesník

Nedotýkejte se

obličeje

Myjte si pečlivě

ruce

Jak dodržovat hygienu
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DLUHOPISY  
PRO OBČANY

ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

Dluhopisy je možné objednat na  
www.e-finance.eu, 515 555 555

Investice od 30 000 Kč

Roční úrok 4,5 % u tříletých  
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

Možnost předčasného splacení

Upsání a převod bez poplatků

Osobní i elektronická objednávka

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na 
www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Práce a  pobyt v Brně?    
eFi Hotel je otevřen!

+420 515 555 500,  
info@efihotel.cz, www.efihotel.cz

Jsme opět v provozu 

od 26. 3. 2020
eFi Palace Hotel v centru 
Brna, je znovu otevřen po 
jeho uzavření v rámci vládou 
vyhlášeného  nouzového 
stavu. Ubytovávat se mo-
hou lidé na služební cestě, 
lidé cestující a bydlící v ho-
telu v rámci pracovní cesty 
nebo pobytu. 

Máme kuchyňky  
v každém apartmánu
Výhodou eFi Hotelu je 
kuchyňská linka v každém 
apartmánu. Hosté  si zde 
mohou sami ohřát jídlo, 
které dodáme v chlazených 
zavakuovaných obalech. 
Oběd, večeři či snídani si 
mohou objednat na našem 
 e-shopu  www.eFiShop.cz. 

eFi Palace Hotel, Bratislavská 52, 602 00 Brno
eFi Palace Hotel je součástí investiční skupiny e-Finance, a.s.


