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Prozkoumejte to sami: MY JSME UJEP.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem.

Již více než čtvrtstoletí vzděláváme, 
inspirujeme a proměňujeme ústecký 
region. Daří se nám to díky lidem, kteří 
na univerzitě působí.

Některé z nich vám představíme. 
O koho jde? O vědce, umělce, sportovce, 
absolventy – skutečné, živé osobnosti, 
které běžně potkáte v kampusu ústecké 
univerzity. I s kusem svého příběhu, do 
kterého vám teď necháme nahlédnout. 

A jestli vás ty úryvky zaujmou, prozkoumejte 
odkazy a hashtagy, které jsme rozsypali 
po celé publikaci. Najdete pod nimi další 
příběhy míst a lidí tvořících přítomnost 
a budoucnost Ústeckého kraje.

Prorůstáme do regionu a z každé nové 
generace si ukousneme větší sousto. 
Do Ústí nad Labem přivádíme mladé lidi 
s hlavami plnými nápadů a s nadšením 
pro nové utváření unikátního kraje, 
v němž dřímá a pomalu se probouzí 
obrovský potenciál.

Vážíme si každého, kdo chce aktivně 
rozvíjet sebe i své okolí. A nabízíme k tomu 
ty nejmodernější nástroje a možnosti. 
Studentům, akademikům, a také široké 
veřejnosti z Ústeckého kraje poskytujeme 
šanci na skutečnou proměnu k lepšímu. 
Ne zítra. Už dnes.

Tvoříme #pribehujep. Pojďte jej tvořit spolu 
s námi. Přidejte se k nám #nasever!

MY JSME UJEP. 
VZDĚLÁVÁME 
SEVER.
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Je vám 25, máte za sebou školu a pár 
prvních pracovních zkušeností. Jednou 
ráno se probudíte, obléknete to nejlepší, 
co máte, a vyrazíte do nové práce v centru. 
Vystoupíte na zastávce „Kampus“ na okraji 
Městských sadů a projdete kolem šedého 
nároží, které o pár let později ozáří vývěsní 
štít jedné z nejlepších kaváren ve městě. 
V tu chvíli ale ještě netušíte, že sem 
jednou s kolegy budete chodit na 
vyhlášenou zmrzlinu.

Dvě vzrostlé lípy, které na místě dnešního 
vstupu do kampusu stojí už od doby 
Rakouska-Uherska, kdy bylo Ústí nad 
Labem rušným přístavem, právě už asi 
po stodvacáté kvetou. Nadechnete se té 
sladké vůně a odhodlaně vstoupíte do 
budovy, na jejíž průčelí chlapi ze zdvižné 
plošiny zrovna jedno po druhém sází velká 
barevná písmena KNIHOVNA. Než vstoupíte 
do kanceláře, opřete čelo o chladné okno 
prosklené terasy. Když trochu zašilháte, 
uvidíte, jak se Labe směrem na Drážďany 
stáčí do nejhlubšího pískovcového kaňonu 
v Evropě. Potom odlepíte čelo, vyhrnete si 
rukávy a pustíte se do práce.

Tu šanci, budovat nějakou instituci úplně 
od začátku, mít skutečný vliv na její chod, 
na styl, jakým komunikuje, doslova ji 
naplnit hodnotným obsahem, v životě 
často nedostanete. Tady na severu ale 
přece jen častěji než jinde. Káťa by o tom 
mohla vyprávět. Do Vědecké knihovny UJEP 
nastoupila v roce jejího založení a budovala 
ji doslova od základů. Dnes už si sem na 
nejrůznější workshopy, přednášky, autorská 
čtení, promítání, ale třeba i na veřejné 
lekce tai-chi mezi regály s knihami nebo 
jen tak posedět se skripty a výhledem do 
kraje, zvyklo chodit velké množství lidí. 
Kátě a jejím kolegům se v srdci kampusu, 
jak knihovně sami říkají, podařilo 
uskutečnit vizi živé, uživatelsky smysluplné 
instituce. Bez kompromisů a přesně podle 
představ těch, kterým slouží.

Absolventka FŽP UJEP. Tajemnice a pravá 
ruka ředitele Vědecké knihovny UJEP. 
Ve VK UJEP pracuje od jejího otevření. 
Stará se kompletně i o doprovodný 
program knihovny. Kdo to u ní má dobré, 
tomu půjčí plážová lehátka.

Ing. KATEŘINA KODĚROVÁ

MYSLET SRDCEM 
A NEBÁT SE ZAČÍT ÚPLNĚ OD ZAČÁTKU.

@vk_ujep

@knihkupectvi_ujep

#preskava

#samobouda

#lusatianmountains

@kavarnacoffeeup
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V posluchárně pod střechou elegantní 
bílé budovy filozofické fakulty je ještě chvíli 
ticho, než se první ze studentů přibitých 
k sedačkám Honzovým dramatickým 
výkladem odhodlá vydechnout a zvednout. 
Jakmile povolí soustředěná atmosféra 
jeho přednáškového modu, stane se 
z charismatického vyučujícího zase „kluk“ 
z Děčína, co má 3 bratry, tátu hasiče a letní 
neděli občas, teď už s vlastním synem, rád 
tráví na dece u Povrdelské nádrže.

To drama, které před chvílí rozehrál před 
svými studenty, je ale opravdové. Honza 
to vysvětluje jako snahu nadchnout 
mladé lidi pro dobrodružství myšlení. 
Vtáhnout je živou výukou do děje událostí, 
které se odehrály v minulosti a, někdy 
až příliš povědomě, na nás pomrkávají 
z budoucnosti. Vtáhnout studenty do děje 
jejich vlastních životů.

Vědomí odpovědnosti za prostředí, v němž 
žiji. Za jeho podobu teď i potom. A snaha 
probouzet toto vědomí i v ostatních. To je 
úloha, kterou na sebe v Ústeckém kraji bere 
naše filozofická fakulta.

Mgr. JAN MUSIL, Ph.D.

UČIT (SE) MYSLET STEJNĚ 
DOBRODRUŽNĚ, JAKO KDYŽ 
JDETE STEZKU ODVAHY.

Specializuje se na vybraná témata 
v české filozofii (otázka národa 
a filozofická reflexe nacionalizace, 
evropská integrace a idea Evropy). 
Zaměřuje se také na historii a ideologii 
rasismu v evropském myšlení a na vývoj 
vědy a vědeckých teorií ve 20. století 
(zejména ozdravné vědecké programy 
a etatizace vědy, např. eugenika, 
biotypologie atd.). Působí na FF UJEP 
a na PřF UK.

@ffujep

@revizeusti

@muzeum_usti

#ceskosaskesvycarsko

#bohemianswitzerland
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Absolventka fakulty umění a designu 
s neotřelými nápady a nekompromisním 
přístupem ke kvalitě a smyslu toho, 
co vytváří. Úspěšná designérka 
a nositelka mnoha ocenění.

MgA. ANNA MAREŠOVÁ, Ph.D.

Od začátku se toho nebála. Požárním 
žebříkem vylezla na střechu hotelu 
Vladimír a na Ústí nad Labem se podívala 
pěkně shora. Zoufale šedé Mírové náměstí 
pak, spolu s Klárou Jakubovou, rozsvítila 
kobercem čerstvě zeleného trávníku.

Vzápětí ještě přidala. Navrhla venušiny 
kuličky a vibrátor. V rámci diplomové 
práce. A na balkoně u Třeštíka se fotila už 
v roce 2011. Jako jedna z prvních posnídala 
šampaňské. Vymyslela a vyrobila první 
opravdu skládací stůl. A luxusní výletní 
tramvaj, která se prý „…stejně nikdy 
nevyrobí, ale aspoň s ní dokážu, že se to 
dá dělat jinak…”

Voilà, T3 Coupé dnes sklízí ceny, jezdí po 
Praze a staví i nedaleko ulice, ve které má 
tahle 158 cm vysoká blondýnka vlastní 
designový obchod.

Red Dot, Národní cena za studentský 
design, Czech Grand Design, Forbes, 
Dolce Vita, Designblok, Tedx, Pecha Kucha… 
To jsou ceny, nominace, magazíny 
a události znějící úspěchem. A někde 
na začátku toho všeho zaznívá i Fakulta 
umění a designu UJEP, která měla možnost 
Aniččin talent chvíli doprovázet.

DĚLAT VĚCI TAK, 
ABY DÁVALY SMYSL.

@fud_ujep

@anna_maresova_designers

@t3coupe

@whoopdedoocz

#letonaulici
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Při tréninku občas vyběhne až na Erbenovu 
vyhlídku. Vydýchává se pak při pohledu 
na Ústí, Labské údolí, na Milešovku a kus 
Krušných hor. Ústecký kraj odtamtud 
vidí pěkně v souvislostech, s odstupem. 
Možná proto má David pořád tolik energie. 
A optimismu, pokud jde o problematiku 
ústeckého regionu.

Když ho chytnete mezi závody, 
moderováním nebo masírováním 
vrcholových sportovců, mluví o tom, jak 
se Severní Čechy rychle proměňují pod 
rukama lidí, kteří tu studují, pracují a žijí. 
Neúnavně sdílí každou pozitivní drobnost 
z regionu. Ty jiskry v očích, to není 
Photoshop. On je tam prostě má. Pořád. 
Zapaluje jimi plamínky nadšení v každém, 
s kým se setká.

Lidí jako on je na PF UJEP víc. Lidí, kteří 
tohle město oživují festivaly, sportovními 
kláními, letními školami, mezinárodními 
konferencemi nebo třeba vyhlášenými 
večírky. Čas od času jdou pěkně po 
učitelsku příkladem a vyburcují svoji čtvrť 
ke společnému úklidu. Jako houby po dešti 
tu vyrůstají nové osobnosti, které budou to 
dobré rozvíjet i v nastupujících generacích.

Mgr. DAVID CIHLÁŘ, Ph.D.
Odborný asistent katedry tělesné výchovy 
a sportu PF UJEP. Činorodý sportovec, 
moderátor, masér vrcholových sportovců, 
uvědomělý občan a nadšený otec. 
Je chodící (či spíše běžící) encyklopedií 
aktivních běžců, nejen ústeckých, ale 
i těch cizokrajných. Masírovat slavné 
závodníky jezdí po celém světě. A vozí 
s sebou na zkušenou i své studenty.

ROZVÍJET TO DOBRÉ, 
CO KOLEM SEBE VIDÍM.

@ujep_pf

@pozitivniusti

@miladatlon

@milada_tour

#myjsmeujep
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@galerie_emila_filly

@aussiganderelbe

@prf_ujep@fzp_ujep

#marianskaskala

@fud_ujep
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„Tumáš, vysmrkej se. A už nebreč. Koupíme 
nové…,“ utěšoval před nějakými 20 lety táta 
malou zkroušenou copatou Irynu, které 
se právě podařilo rozebrat na součástky 
rádio. To jí bylo 5 let. Kdo ví, co z ní jednou 
bude?! Vzhledem k tomu, že v pouhých 
25 letech má za sebou úspěšné studium 
Fyziky pevných látek na Černovické národní 
univerzitě Jurije Feďkovyče, odvážný 
přesun do cizí země a nový start na Fakultě 
strojního inženýrství UJEP, to s jistotou 
nevíme ani my. Budoucnost má prostě 
ještě před sebou. Ale už teď je jasné, 
že hvězdnou.

Iryna se nevěnuje jen výzkumu hliníkových 
slitin či nanotechnologií. Společně s kolegy 
a kolegyněmi z ostatních fakult například 
po večerech v jedné pracovní skupině 
vymýšlí, jak na UJEP realizovat změny, 
ke kterým jsme se zavázali v projektu 
HRS4R. Tedy, jednoduše řečeno, snaží se 
zajistit, aby nešlo jen o chvástání na téma 
podpory vědy a výzkumu, ale aby se u nás 
skutečným výzkumníkům z masa a kostí 
s plány, sny, rodinami, závazky či bez, 
opravdu dařilo. I když jsou třeba teprve na 
začátku kariéry.

A potkáte ji i na většině akcí, kterými se 
univerzita snaží probudit zájem o studium, 
vědu a techniku u mladých lidí a široké 
veřejnosti. Během tradičního květnového 
Dne vědy a umění si hrdě oblékne tričko 
s logem své fakulty a na Kostelním náměstí 
se 7 hodin usmívá na děti, které si chtějí 
vyzkoušet termokameru, vytisknout na 
3D tiskárně klíčenku ve tvaru Yody nebo 
se jednoduše zeptat, jaké to vlastně je, 
studovat techniku. Iryna jim to všechno 
vysvětluje perfektní češtinou.

Mgr. IRYNA HREN

Interní doktorandka v Ústavu technologií 
a materiálů FSI UJEP se specializací 
na průmyslové využití nanotechnologií 
a zlepšování vlastností slitin. Kromě 
samotné výzkumné práce zvládá 
ještě hojně publikovat a věnovat se 
i problematice transferu technologií.

ODVAHA VYDAT SE 
ZA HRANICE POZNÁNÍ.

@fsiujep

@stredohori.cz

#nasever

#saxonswitzerland

#labskepiskovce
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Počkejte chvilku, jen se na něco zeptáme. 
„Lukáši, už jsi se zaregistroval na 
klubabsolventu.cz?“ Dobře, tak můžeme.

Co uděláte, když se vám něco nelíbí? 
Vzdáte to? Pche! Když vyrůstáte mezi 
Mostem a Chomutovem, tou nejlepší 
strategií je vzít život do vlastních rukou. 
Nejdřív jste jen malá tečka úplně u dna. 
Postupně ale rostete, takže začnete do 
všeho vidět. Jakmile dosáhnete bradou 
na stůl, začnete do toho nejspíš i mluvit, 
až se někdo naštve a řekne vám, abyste 
si to dělali sami. Tak dobře, usmyslíte 
si. Vstoupíte do akademického senátu, 
vyjedete do světa nabrat rozhled 
s Erasmem+. Po návratu si otevřete 
studentský klub s kantýnou, kde se studenti 
konečně dobře nají, zatímco vy sami při 
tom shonu zhubnete pár kilo.

Jdete pořád dál, zakopáváte a zase se 
zvedáte. Prostě získáváte zkušenosti. 
Posouváte se na přímce život, až je z ní 
jednoho dne křivka, zahnutá pěkně nahoru. 
K úspěchu. A k potěšení z toho, že vám to 
všechno dává smysl.

Zatím poslední Lukášovo působení se 
odehrává tam, kde může ekonomické 
vzdělání a zároveň znalost akademického 
prostředí zúročit nejlépe a navíc ve 
prospěch těch, kdo přijdou po něm. 
V oblasti podpory vědy a výzkumu. To, co 
mu univerzita dala, teď vrací zpátky. 
Ve vlaku Ústí-Praha-Ústí píše projekty, mívá 
pracovní obědy na střechách metropole, 
a Ministerstvo průmyslu a obchodu je 
takový jeho druhý obývák. Tak snad Ti to, 
Lukáši, dělá radost! Nám ano.

Ing. LUKÁŠ ERŠIL
Absolvent FSE UJEP, analytik TA ČR. 
Nezapomenutelná, výrazná osobnost 
(nejen) své fakulty. Během studia se 
aktivně zapojoval do různých iniciativ 
a pomáhal budovat instituce, které 
dnešním studentům značně usnadňují 
a zpříjemňují život.

BÝT TOU ZMĚNOU, 
KTEROU CHCI VE SVĚTĚ VIDĚT. 
 (GÁNDHÍ)

@fseujep

@esn_usti

@su.ujep

#zitusti

#klubcajk
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Vysoko na jeřábu svítí malá žlutá tečka 
bezpečnostní helmy, zpod které se hrne 
vodopád vlnitých vlasů. Míša si rukou 
cloní oči proti rannímu slunci a z výšky 
obhlíží staveniště, které už za pár měsíců 
bude jejím novým působištěm. Do Centra 
přírodovědných a technických oborů 
si přestěhuje laboratoř modelových 
organizmů, ve které zkoumá třeba to, jak na 
sebe reagují živé systémy a nanomateriály. 
Kromě toho (a mnoha dalších věcí) se 
snaží vyzkoumat, jak svým kolegům na 
fakultě i celé univerzitě zařídit co nejlepší 
podmínky k práci a studiu.

Občas dostane nějakou cenu, nazuje 
podpatky a navlékne „malé černé“, ale 
hned druhý den ji potkáte v kavárně na 
obědě zase v džínách a mikině, jak se 
zástupci ostatních fakult probírá založení 
školky pro děti zaměstnanců univerzity.

V kampusu bývá Míša k vidění (nejen na 
jeřábu) od časného rána, a to přesto, že 
denně dojíždí z Litoměřic, kde s rodinou 
bydlí. Má prý to cestování přes kopečky 
ráda. „Dezinfikuje to hlavu,“ říká. A není 
sama. Blázni do dojíždění, ať už post- 
-sopečnou krajinou Českého středohoří, 
nebo dramatickým Labským kaňonem 
z Národního parku České Švýcarsko, jsou 
i její kolegové z PřF UJEP, kteří během 
každoroční květnové výzvy Do práce na 
kole tradičně najezdí nejvíc kilometrů 
z celé univerzity.

Někdy zůstane Míša v práci až pozdě do 
večera. Třeba když je Noc vědců, na které 
se podílí od přednášení přes doprovodný 
program a PR aktivity až po rozsvěcování 
řetězů s barevnými žárovkami. To rozsvě-
cování k ní sedí. Pustit světlo poznání 
do temnoty nevědomí a přiblížit vědu 
širší veřejnosti.

Mgr. MICHAELA LIEGERTOVÁ, Ph.D.

ROZSVÍTIT 
ÚSTECKÝ KRAJ.

Proděkanka pro rozvoj a kvalitu na 
Přírodovědecké fakultě UJEP. Zodpovídá 
za personální agendu a věnuje se 
koncepci rozvoje fakulty. Ve výzkumu 
se zaměřuje na moderní biotechnologie 
a interakce nanomateriálů se 
živými systémy.

@prf_ujep

@dopracenakole

#univerzitaseveru

#marianskymost

#hazmburk

#ceskestredohori
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Zanechat otisk, který vydrží déle než 
obrys chodidla vytlačený do bílého písku 
pod skalami v Tisé. Tvořit a rovnou vidět, 
co to dělá s lidmi a prostředím kolem. 
Počkat si, až se ke mně inspirace pomalu 
přikutálí jako zatoulaná skleněnka a ťukne 
mě do boty na večírku před Hraničářem. 
Ponořit hlavu jen tak z legrace pod 
hladinu, otevřít oči a zjistit, že Atlantida 
existuje. Propíchnout mrak a schovat se 
pod deštník z rýžové mouky. Strávit pár let 
života v jednom z ateliérů Fakulty umění 
a designu UJEP.

Patrik něco z toho zkusil. A ještě napsal 
a nakreslil nejkrásnější knihu pro začínající 
čtenáře, vyslal do vesmíru vlastního 
astronauta, pomohl rekonstruovat stát 
a mnoho dalšího, načež vylezl na žebřík 
a namaloval nám v kampusu hned dva 
unikátní murály. Kobylce, co si zrovna sedla 
na zeď, vysvětlil, že musí jinam, protože 
místo ní tam bude mikroskop. Potom sbalil 
žebřík, štětce, a odjel žít a pracovat zpátky 
do Prahy, kde mu tohle všechno nejspíš 
nikdo neuvěří.

I to je UJEP. V jedné z mnoha svých podob, 
ve snaze o to nejdůležitější. Zvednout hlavu. 
Nám, vám a všem kolem. Od Středohoří po 
Drážďany a dál.

MgA. PATRIK ANTCZAK
Absolvent FUD UJEP. Ilustrátor a grafik. 
Za soubor ALFABETA (2016) získal řadu 
ocenění. Za ilustrace do knihy Left and 
Right (Emmemm Publishing) a sérii 
ilustrací pro Ambiente byl nominován 
na cenu Czech Grand Design v kategorii 
ilustrátor roku (2019). Zajímají ho projekty 
s edukativním a interaktivním přesahem. 
Na workshopech, které pořádá, se snaží 
dětem přiblížit krásu papíru a práce 
s ním. Žije v Praze a do Ústí jezdí malovat 
velkolepé murály.

ZVEDAT HLAVY. 
SVÉ VLASTNÍ, I TĚCH KOLEM NÁS.

@patrikantczakillustration

@fud_ujep

@dum_umeni

@galerie_emila_filly
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#mydlosjelenem

@fi kfestival#fzpujep
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„… dobře, já teď nejsem u počítače, 
ale pozítří se vám ozvu… taky hezký den.“ 
A lup tam s letovým režimem. Schovat 
mobil na dno batohu, zaklonit hlavu, až se 
zatočí, a zhluboka se nadechnout lesního 
vzduchu. Ještě alespoň jeden den bez 
civilizace. V uvozovkách. Za chvíli totiž 
les prořídne a otevře se pohled na Jezeří, 
jakoby levitující nad obrovskou těžební 
jámou dolu ČSA.

Pro tenhle pohled si Bára jednou za rok 
schválně zajede v rámci akademického 
detoxu. Vznikají z toho pak smysluplné věci. 
Třeba mezifakultní spolupráce FF UJEP 
a FUD UJEP. Stačí se zaposlouchat do ticha 
samoty a vyklepat z hlavy myšlenky jako 
kamínky z boty. Prozkoumat je, pohrát si 
s nimi a nechat vlézt zpátky jen ty, co za 
to stojí. Myslet chvíli pomalu. I když vám to 
myslí zatraceně rychle. A uvidět to, co bylo, 
co je a co možná bude, v souvislostech.

Nejspíš proto je v Ústeckém kraji tolik 
zvláštních kopců s úchvatným výhledem 
do kraje. Nadhledu je tu prostě zapotřebí. 
Stejně jako lidí, kteří o něj pečují.

Mgr. BÁRA ŘEBÍKOVÁ, Ph.D.
Působí na katedře politologie a filozofie 
FF UJEP a v Ústavu etiky 3. LF UK. 
Specializuje se na estetiku, filozofii 
umění, etiku a lékařskou etiku. Mezi její 
zvláštní nadání patří umění propojovat. 
Na oblíbených zimních estetických 
víkendech propojuje studenty 
s hlubokými tématy; na setkáních, 
jejichž pořádání často iniciuje, zase 
jednotlivé kolegy z různých kateder, 
fakult či dokonce univerzit.

PODPOROVAT SVOBODNÉ 
A KRITICKÉ MYŠLENÍ.

@ffujep

#jezeri

@salhranicar

@cinohernistudio

#hranicar

#aussig

#usticko
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Plavat, šlapat, běžet jako o život. 
A potom, těsně před cílem, setřít z obličeje 
vrstvu bláta, zamávat fanouškům a pro 
plachtu s nápisem VÍTĚZ si do cíle pěkně 
v klidu dojít. Ondra má v sobě zvláštní 
duchapřítomnost, která mu umožňuje 
rozdávat smysluplné rozhovory 
bezprostředně po vítězství v náročném 
triatlonovém závodu. Neuslyšíte od něj 
nic o „troše štěstíčka“. Popíše, co se mu 
povedlo a kde se mu nedařilo, pochválí 
organizátory a zkušeně poradí, kde co 
zlepšit. A udělá to tak, že byste mu za to dali 
pusu. Se skromností 22letého kluka, co si 
pro světový pohár na Havaj vyrazí jen tak 
nalehko, ze sdíleného studentského bytu 
na Klíši.

Viděli jste ho někdy běžet? Je to zážitek. 
Přes všechno soustředění na vás potěšeně 
koukne a kývne, i když na něj zpoza 
pásky podél trati zavoláte nějaké typicky 
fanynkovské klišé. Ondra je vtělenou 
inspirací k pohybu.

Ten upřímný úsměv z fotky s sebou nosí 
všude, kam přijde. Možná je to způsobeno 
zásobou endorfinů ze všeho toho 
sportování. Nebo je to tím, že si ze života 
tady na severu umí vybrat to nejlepší. Ať je 
to zvláštní krása drsného krušnohorského 
terénu, klidná hladina jezera Milada při 
západu slunce nebo univerzita, která 
nadšeně podporuje každého, kdo chce 
něco dokázat.

ONDŘEJ PETR
Triatlet, amatérský mistr světa, vítěz 
světového poháru Xterra, student oboru 
Tělesná výchova a sport na Pedagogické 
fakultě UJEP, nositel Ceny rektora UJEP 
za rok 2018.

VYNIKNOUT A PŘITOM 
ZŮSTAT SÁM SEBOU.

@ujep_pf

@ondra_petr_triathlete

#krusnoman

#jezeromilada

@basketbalsluneta

@hcslovanvusti

@univerzitnihokej

@fkustinadlabem
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#pridejseknamnasever

#karieraodprirody

@ustinadlabem

#myjsmeujep

@noc_vedcu

@hcnorthwings

@sal.hranicar
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„Lyžák, na který jsem jako náctiletá nejela, 
protože na něj prostě nebylo, byl pro mě 
zlomový moment. Tehdy jsem si uvědomila, 
že se o sebe budu muset postarat,“ říká 
o sobě žena, která zásadně nechodí na 
poštu. Když v dnešní době splněných snů 
člověk slyší něco takového, zbystří. A nejen 
proto, že to Simona říká třeba ve Forbesu 
nebo na DVTV. Její příběh je fascinující 
a vede z nesnadného dětství strmě vzhůru, 
mezi nejvlivnější ženy ČR.

Simona vystudovala naši fakultu sociálně 
ekonomickou a její živá, podnikavá 
a dynamická osobnost je zároveň 
příznačná pro to, jakou institucí FSE UJEP 
je. Lidé, kteří tady působí, jdou svému 
okolí často příkladem. Co myslíte, která 
z fakult UJEP prošla jako první genderovým 
auditem nebo šetřením spokojenosti 
zaměstnanců? Která naše fakulta jako 
první zavedla volné dny na zotavenou 
a minimalizovala tzv. gender gap pay?

I pro své studenty připravuje tato 
progresivní fakulta každý rok něco, co jim 
podmínky pro rozvoj jejich talentu usnadní 
a zpříjemní. Ať už je to materiální podpora 
v podobě odpočinkové zóny, diskuzní 
studentské snídaně s děkanem i bez nebo 
unikátní koncert Tata Bojs na uvítanou 
v novém semestru. A oblíbený startupový 
festival FESTUP? I za jeho organizací 
v režii Inovačního centra Ústeckého kraje 
stojí absolventi naší fakulty sociálně 
ekonomické.

Ing. SIMONA KIJONKOVÁ
Absolventka Fakulty sociálně 
ekonomické UJEP, maminka 3 krásných 
dětí, zakladatelka projektu Zásilkovna, 
CEO holdingu Packeta, kde řídí 1 000 
zaměstnanců v šesti státech. 
Od roku 2019 působí i v USA, Indii a Číně. 
Podporovatelka zajímavých startupů. 
EY podnikatelka roku 2017 Hlavního 
města Prahy, TOP Podnikatelka roku 
2018 v žebříčku vydavatelství Economia, 
řadu let obsazuje přední příčky žebříčku 
nejvlivnějších žen Forbes, na jehož 
titulní straně se objevila již 2x.

CHOPIT SE VLASTNÍ BUDOUCNOSTI. 
A NEPUSTIT!

@fseujep

@inovacni_centrum

#fsefest

#tadysenajdes

#kamsehrabepraha
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Vybrat si pro svou budoucnost některý 
z oborů Fakulty zdravotnických studií UJEP 
je rozumné životní rozhodnutí. Zvlášť, když 
jste se všemi na kordy…

Ale teď vážně. Michal by neublížil ani 
mouše. Kordem se ohání jen v rámci 
ušlechtilého sportovního šermu. A protože 
se mu v něm daří, získal v minulosti za 
mnohonásobnou reprezentaci univerzity 
i Cenu rektora. Ve volném čase vyučuje 
elegantnímu sportu i litoměřickou mládež.

Když ho potkáte cestou z Lovoše, kam si 
z rodného Ústí občas zaskočí na výšlap, 
skromně vám povídá o své cestě životem. 
Ani přes všechny úspěchy a ocenění či 
fakt, že před fyzioterapií již vystudoval také 
geografii na naší přírodovědecké fakultě, 
sám sebe nepovažuje za nějak výjimečně 
pilného. Studovat se přece dá celý život.

Michal zvolil další studium, tentokrát 
v oboru zdravotnictví, prostě proto, že mu 
v době stárnoucí populace dává smysl 
naučit se, jak lidskému tělu pomáhat, 
aby si stav zdraví udrželo co nejdéle. 
Na UJEP se navíc zdravotnické obory 
studují v těsném propojení se špičkovými 
pracovišti Masarykovy nemocnice. Máme 
tu celkem 11 klinik a do pár let bude přímo 
v areálu nemocnice stát i samostatná 
fakultní budova.

Bc. MICHAL ČUPR
Michal je dvojnásobný držitel 
Ceny rektora UJEP. Od šesti let se 
věnuje sportovnímu šermu. Má za 
sebou světové poháry a Grand Prix 
v katarském Doha, kanadském 
Vancouveru, kolumbijském Cali 
a argentinském Buenos Aires, v Bernu, 
Heidenheimu, Paříži, Budapešti či 
v Berlíně. Ale třeba také akademické 
mistrovství České republiky v Brně, 
kde získal hned 3 medailová umístění.

ZAMÍŘIT SVÝM TALENTEM TAM, 
KDE JE TO ZROVNA POTŘEBA.

@fzsujep

@prf_ujep

#karieraodprirody

#radobyl

#krusnehory
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#luzickehory

#ceskestredohori

#usticko

#ujeplife

#hradstrekov
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Montérky, kolečko a lopata. Když máte, 
jako mladá vědkyně, v péči „zázračnou 
rostlinu“, která čistí kontaminovanou 
půdu, musíte se naučit ovládat i tyto 
výzkumné pomůcky. Dianě to s nimi 
celkem jde. Jde jí to i za přednáškovým 
pultem, na mezinárodních konferencích 
a v laboratořích naší fakulty životního 
prostředí. A až jednou nastane ten správný 
čas, půjde jí to určitě i s kočárkem nebo 
nosícím šátkem.

Je zkrátka (promiň nám, Diano, to 
technizující a poťouchle budovatelské 
přirovnání) prototypem novodobé 
Ústečanky. Narodila se v Masarykově 
nemocnici, v ústeckém kulturáku odtančila 
maturitní ples a potom zakotvila na Fakultě 
životního prostředí UJEP. Pěkně popořádku, 
levou zadní a s úsměvem na rtech si tady 
prošla bakaláře, magistra, a teď pracuje 
na doktorátu…

Co z toho všeho máte vy? Chytrého 
a schopného mladého člověka, který se 
rozhodl zůstat v rodném kraji a využít 
zdejších možností. A teď s radostí pozoruje, 
jak se ten samý kraj pod jeho rukama mění 
k lepšímu. I pro vás.

A my? My se budeme snažit, abychom 
si Dianu na (univerzitě) severu udrželi 
i nadále.

Ing. DIANA NEBESKÁ
Doktorandka na Fakultě životního 
prostředí UJEP. Jejím hlavním oborem 
je environmentální analytická chemie. 
Aktuálně se zabývá výzkumem 
fytoremediace a využitím Miscanthus 
giganteus v kontaminovaných lokalitách. 
Laboratorní plášť občas vymění za 
montérky a na dně jejího expedičního 
batohu leží plyšová postavička Spongeboba.

MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU. 
TEĎ, TADY A S RADOSTÍ.

@fzp_ujep

#univerzitaseveru

#ujeplife

#hradstrekov

#outdoormilitaryspongebob
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Je podzimní ráno. Dlouhé paprsky 
zářijového slunce trhají mlhu nad 
mohutným tokem Labe na cáry. Osamělá 
sportovní kanoe zabodnutá do řeky pár 
metrů od břehu se nebezpečně zakymácí. 
To, jak Martin zabere pádlem. Hned vyrovná 
směr, zabere a zase srovná. Úzká kanoe 
rozráží tichou ranní hladinu vody jako šipka. 
Pořád dopředu a dál. Tohle učí Martin 
ve svém volném čase i benjamínky 
ve vaňovských loděnicích.

Jeho práce na ústecké univerzitě je vlastně 
dost podobná. Zařídit, aby vedle sebe bez 
problémů existovaly učebny a laboratoře 
se špičkovou technikou i umělecké 
ateliéry s množstvím archaického nářadí. 
Aby se tu mohly bez obav prohánět děti 
z Teen Age University, na lavičkách 
relaxovat posluchači Univerzity třetího 
věku a na lehátkách před Literární 
kavárnou se s učením v klidu rozložit 
studenti bakalářských, magisterských 
či doktorských oborů z 8 fakult.

Aby tu bylo místo pro udržované 
záhony i divoké louky s kvítím pro včely 
z univerzitních úlů. Aby se do kampusu dalo 
zajít na kulturní, vzdělávací a společenské 
akce, ale třeba i na procházku se psem 
nebo s kočárkem, a nechat přitom malé 
kluky a holky z bezprostřední blízkosti 
obdivovat obrovské jeřáby pracující 
na dynamicky rostoucí stavbě Centra 
přírodovědných a technických oborů…

MARTIN MÁDLÍK
Referent údržby při rektorátu UJEP. 
Spolu s dalšími kolegy má v péči objekty, 
v nichž UJEP sídlí. Nejen ty v kampusu, 
ale i ty rozptýlené po celém městě nebo 
schované v lesích Českého ráje. 
Stará se o to, aby se v nich dalo 
studovat, bádat a vyučovat za využití 
nejmodernějších technologií a přitom 
bezpečně a lidsky důstojně.

ZABRAT, VYROVNAT A ZASE ZABRAT. 
UDRŽOVAT SMĚR ÚSTÍ NAD LABEM – 
UNIVERZITNÍ MĚSTO.

@ujepul

#ujep

#kampusujep

#zdymadlastrekov

#vanov

#labe

#hvezdarnateplice

#pribehujep
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FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ

#fseujep

Fakulta, která připravuje nastupující generace 
na skutečný život ve světovém kontextu. 
Moderní obory, praktické semináře a zkušenosti 
předních domácích i zahraničních odborníků 
na politiku, hospodářství, urbanismus, řízení 
a chytrá sociálně-ekonomická řešení dnešních 
komplexních společenských otázek.

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

#prf_ujep

Příroda? Ano! Ale také našlápnuté nano, 
informační a GIS technologie, environmentální 
geografie, počítačové modelování, analytická 
chemie, toxikologie a tak dále. A zbrusu nová 
budova Centra přírodovědných a technických 
oborů plná nejmodernějších laboratoří 
a specializovaných učeben.

#fzsujep

Obory, které nás učí, jak předcházet nemocem 
a úrazům, jak rozvíjet zdraví a pečovat o ně, 
jsou obory budoucnosti. Možnost aplikovat 
teoretické poznatky okamžitě v praxi, na 
klinikách, které vznikají díky úzké spolupráci 
s ústeckou Masarykovou nemocnicí, je velkou 
výhodou ústecké fakulty zdravotnických studií.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

#fsiujep

Jak co nejenergičtěji nastartovat kariéru? 
V oblasti energetiky, strojírenství nebo 
materiálových věd. Fakulta strojního inženýrství 
disponuje zkušenými odborníky, moderními 
laboratořemi, špičkovými technologiemi a také 
již několika vlastními patenty. Studenty si často 
ještě před absolutoriem rozeberou perspektivní 
zaměstnavatelé z regionu.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Zasvětit život učení sebe i ostatních? Stojí 
to hodně úsilí, ale stojí to za to. Pedagogická 
fakulta je sama o sobě jakousi malou 
univerzitou. Dotknete se tu všech oborů, ale 
přitom si zachováte nadhled. Získáte schopnost 
posouvat své hranice stále dál.

#ujep_pf

FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU
Tvořit. V jednom ze 17 ateliérů, s přesahem na 
ostatní fakulty, do prostoru města i za hranice 
republiky. Prestiž v oboru, zajímavé osobnosti, 
moderní technologie, návaznost na tradiční 
i nekonformní galerijní prostory a zázemí 
specializovaných dílen. A promoce pod širým 
nebem, i když z něj třeba zrovna prší. Štěstí.

#fud_ujep

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Jestli existují skuteční superhrdinové, působí 
bezpochyby na fakultě životního prostředí. 
Kde jinde by se naučili zachraňovat to, co někdo 
jiný poničil, napravovat škody a předcházet 
jejich vzniku? Péče o životní prostředí je 
oborem budoucnosti. V našem regionu se navíc 
rozvíjí v kontextu konkrétních potřeb dlouho 
vytěžované krajiny.

#fzp_ujep

FILOZOFICKÁ FAKULTA
V elegantní budově filozofické fakulty se pracuje 
na rozvoji myšlení a na mapování národní 
paměti. S pomocí toho nejmodernějšího 
vybavení se bádá v historických pramenech 
i v terénu. A jezdí se do světa. Mluvit cizími 
jazyky a navazovat mezinárodní spolupráci. 
Spřátelená drážďanská univerzita je za humny 
a nejbližší kavárna hned v přízemí.

#ffujep



#zavalcovnou

@ffujep

#lavickavaclavahavla

#kampusujep

#labskeudoli
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@usticko_nad_labem

koncept:
Anna Škopková
Jáchym Moravec
Lenka Bukačová
Jana Kasaničová

fotografi e:
Lenka Bukačová
Josef Růžička
Daniel Augustin
Radek Timoft ej

grafi cký design:
Jáchym Moravec

texty:
Anna Škopková

mentoring a korektury:
Jana Kasaničová

tiskárna:
Fronte s. r. o.

písmo:
Topol
Good Sans

Pasteurova 3544/1
Ústí nad Labem
400 96

12/2019, vydání 1.


