
JEDNORÁZOVÁ STIPENDIA 2021/2022 
 
STIPENDIUM PRIMÁTORA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM (20 000 Kč) 
 
Bc. Tereza Šťastná a Bc. David Šťastný, studenti navazujícího magisterského programu Historické 
vědy, oboru Kulturní historie na FF 
 
Tereza a David Šťastní jsou autory průvodce a dokumentárního filmu „Století čtvrti Klíše 1899–1999," 
který obsahem i formou výrazně přispívá k poznání a popularizaci dějin Ústí nad Labem a zároveň 
seznamuje širokou veřejnost s místní dochovanou významnou architekturou z 19. a 20. století. 
 
STIPENDIUM STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE PRO NEJLEPŠÍ STUDENTY UJEP S BYDLIŠTĚM 
V TEPLICÍCH (5x 10 000 Kč) 
 
Bc. Kamila Egermaierová, studentka programu Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení na FZS  
 
Bc. Kamila Egermaierová je na FZS členkou řešitelského týmu mezinárodním projektu ENUREMS, 
zároveň aktivně reprezentuje univerzitu v rámci sportovních aktivit.  
 
Bc. Kamila Novotná Floriančičová, studentka  programu Chemie, oboru Učitelství chemie a biologie 
pro SŠ na PřF 
 
Bc. Kamila Novotná Floriančičová se aktivně podílí na studentském grantovém projektu zaměřeném na 
proteiny související s cytoskeletem u želvušek. Jako tutor vypomáhá studentským kolegům se 
specifickými edukačními potřebami. V hodnosti nadrotmistryně slouží u aktivních záloh Armády ČR jako 
specialista skupiny biologické detekce. 
 
Mgr. Pavel Mlýnek, student doktorského programu Geographies of Transformations na PřF 
 
Mgr. Pavel Mlýnek se ve své odborné práci dlouhodobě zaměřuje na propojení genealogických a 
prostorových dat v různých kulturních oblastech, což do budoucna umožní lépe studovat dlouhodobé 
migrační chování společnosti.  
 
Bc. Hana Sedláčková, studentka programu Výtvarná umění, oboru Kurátorská studia na FUD 
Bc. Hana Sedláčková se dlouhodobě zajímá o architekturu, především pak historii architektury v 
Teplicích. Mapování prostředí reflektuje ve svých pracích v rámci studia i při své praxi v 
architektonickém ateliéru MiSe, s. r. o., v Teplicích. 
 
BcA. Natálie Švehlová, studentka programu Design, oboru Vizuální design na FUD 
 
BcA. Natálie Švehlová propojuje pohybovou znalost z tance s výtvarnou činností grafičky. V současné 
době také působí jako učitelka výtvarné výchovy na ZUŠ v Teplicích a na Gymnáziu a střední 
průmyslové škole Duchcov a jako externí lektorka tance. 
 
STIPENDIUM STAROSTY MĚSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ N. L.- MĚSTO (10 000 Kč) 
 
BcA. Jana Brandtlová a Eva Opltová, studentky programu Design, oboru Design interiéru na FUD 
 
BcA. Jana Brandtlová a Eva Opltová se aktivně zajímají o rozvoj veřejného prostoru v Ústí nad Labem 
a jeho okolí. Mezi jejich projekty patří aktuálně návrh na úpravu a využití ploch Kampusu UJEP, dále 
návrhy na využitelnost prostoru atria Domova Velké Březno, vyhlídky s restaurací na Mariánské skále, 
mobilní noclehárny určené pro turistické stezky či rekonstrukce koupaliště Brná. 
 
STIPENDIUM STAROSTY MĚSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ N. L.-SEVERNÍ TERASA (10 000 Kč) 
 
Bc. Kristýna Karasová, studentka programu Ergoterapie na FZS 
 
Kristýna Karasová se ve svém volném čase účastní rekondičních pobytů pro osoby po cévní mozkové 
příhodě organizované Sdružením pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách. Nad rámec 
svých studijních povinností dochází také na oddělení rehabilitace a následné péče v nemocnici Frýdlant 



a do Domova pro osoby se zdravotním postižením a aktivně spolupracuje s olomouckým Evidence - 
Based centrem na sekundárních výzkumech v oblasti dětských klientů s postižením. 
 
STIPENDIUM STAROSTKY MĚSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ N. L.-NEŠTĚMICE (10 000 Kč) 
 
Bc. Kristýna Šedivá, studentka navazujícího magisterského programu Biologie na PřF 
 
Bc. Kristýna Šedivá se podílela na organizaci a vedení letního přírodovědně laděného příměstského 
tábora pořádaného fakultou ve spolupráci s ústeckou zoo, kdy společně poznávaly i pozorovaly přírodu 
a bádaly. Studentka se snažila podpořit u dětí prostřednictvím nesoutěživé kooperativní metody zájem 
o přírodu a přírodovědné bádání.  
 
STIPENDIUM MĚSTA TRMICE ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU PRÁCI S TEMATIKOU VZTAHUJÍ-
CÍ SE KE SPRÁVNÍMU ÚZEMÍ MĚSTA TRMICE NEBO OBCÍ MIKROREGIONU MILADA  
(10 000 Kč) 
 
Mgr. Terezie Řeřichová, absolventka oboru Učitelství pro základní školy, programu Učitelství pro 1. 
stupeň základních škol na PF 
  
Mgr. Terezie Řeřichová získává stipendium za absolventkou práci na téma Školní zahrada jako místo 
edukace žáků ZŠ, která pojednává o stavu školních zahrad z hlediska historie i současnosti a o 
venkovním vzdělávání a environmentální výchově. V praktické časti je předložen návrh přebudování 
školní zahrady ZŠ Trmice, aby mohla být plně využita pro venkovní vzdělávání dětí. Na návrhu se 
podíleli žáci prvního i druhého stupně této školy.  
 
 
STIPENDIA BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉHO PRO NEJLEPŠÍ STUDENTY FF, FZS a PřF UJEP  
(6x 20 000 Kč) 
 
Mgr. Monika Stará, studentka doktorského oboru České dějiny, programu Historické vědy na FF 
 
Mgr. Monika Stará získává stipendium za mimořádnou pomoc uprchlíkům v průběhu prvních měsíců 
probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině. Nejenže se podílela na organizaci věcných sbírek, ale 
rovněž bezplatně poskytla ubytování uprchlické rodině.  
 
Bc. Jan Švestka, student navazujícího magisterského programu Politologie na FF 
 
Bc. Jan Švestka v rámci mezinárodního projektu „Mít kuráž – žít a utvářet náš region“ vystoupil s 
několika přenáškami a aktivně se zapojil do didaktické části projektu, kdy studenti vedli workshopy na 
základních školách v Ústeckém kraji a s žáky 8. a 9. tříd debatovali, jak reagovat na agresi nebo v 
mezních situacích projevit občanskou odvahu. 
 
Natálie Didová, studentka bakalářského programu Fyzioterapie na FZS 
 
Natálie Didová absolvovala nad rámec studia kurzy organizované Českým červeným křížem, konkrétně 
moderního ošetřovatelství a první pomoci. V září 2022 pak na Základní škole SNP v Ústí nad Labem 
v rámci několika vyučovacích hodin seznamovala žáky s povoláním a náplní práce fyzioterapeuta. 
 
Mukhammad Mirzoev, student bakalářského programu Pediatrické ošetřovatelství na FZS 
 
Mukhammad Mirzoev se nad rámec studijních povinností aktivně účastnil spolupořadatelských akcí, 
fakulty (např. Ústecký půlmaraton, Den proti rakovině a další). Mimo povinnou odbornou praxi působí 
jako dobrovolník v pozici sanitáře na dětském oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a jako 
tutor katedry ošetřovatelství je nápomocen svým zahraničním kolegům při adaptaci na nové studijní 
prostředí. 
   
Bc. Klára Kušková, studentka navazujícího magisterského programu Učitelství biologie pro střední 
školy na PřF a Bc. Denisa Miletínová, absolventka bakalářského programu Biologie na PřF 
 



Obě studentky se podílely na organizaci a vedení letního přírodovědně laděného příměstského tábora 
pořádaného fakultou ve spolupráci s ústeckou zoo, kterého se zúčastnilo 20 dětí. Studentky 
podporovaly zájem dětí o přírodu a bádání prostřednictvím nesoutěživých kooperativních metod a 
prokázaly nejen pedagogické kompetence, ale také obětavý a zodpovědný přístup.  
 
STIPENDIUM HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ RADY ÚSTECKA PRO NEJLEPŠÍHO STUDENTA 
TECHNICKÝCH OBORŮ UJEP (20 000 Kč) 
 
Bc. Viktor Pavel Vávra, student navazujícího magisterského programu Energetika na FSI UJEP 
 
Bc. Viktor Pavel Vávra získává stipendium za bakalářskou práci na téma Změna palivové základny 
teplárny Trmice. V ní se zabýval rozborem a návrhem vhodných systémů v rámci repoweringu 
energetické základny teplárny a vyhodnotil nejvhodnější variantu. Jedná se o aktuální téma, které je 
vynucené odklonem od využívání uhlí jako prvotního zdroje v Teplárně Trmice s ohledem na snižování 
množství emisí skleníkových plynů. 
 
STIPENDIUM VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, POBOČKY ÚSTÍ NAD LABEM,  
PRO NEJLEPŠÍHO STUDENTA FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UJEP (10 000 Kč) 
 
Markéta Koželská, studentka bakalářského programu Ergoterapie na FZS 
 
Markéta Koželská se nad rámec svých studijních povinností intenzivně věnuje problematice ergoterapie 
dětských klientů při přípravě a realizaci skupinových psychomotorických cvičení, která probíhají na 
fakultě každý týden. Je mimořádně empatická při jednání s dětskými klienty s narušenou komunikační 
schopností a motorickými deficity. Zapojuje se také do aktivit katedry ergoterapie ve spolupráci s 
neurologickým oddělením nemocnice v Teplicích.  
 
STIPENDIUM ŘEDITELE DIVIZE ČECHY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY MINISTERSTVA VNITRA ČR 
ZA NEJLEPŠÍ BAKALÁŘSKOU PRÁCI FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UJEP (20 000 Kč) 
 
Bc. Andrea Hančová, absolventka bakalářského programu Ergoterapie na FZS 
 
Bc Andrea Hančová získává stipendium za výjimečnou absolventskou práci „Využití přístroje Myro v 
ergoterapii u dětí s vývojovou dyspraxií“, která přináší komplexní informace o možnostech využití 
přístroje MYRO® i o diagnóze vývojové dyspraxie, mentální retardace a elektivního mutismu. 
 
STIPENDIUM GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ČEZ TEPLÁRENSKÁ, A. S., PRO NEJLEPŠÍHO 
STUDENTA FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ UJEP, STUDIJNÍHO OBORU ENERGETIKA 
(15 000 Kč) 
 
Bc. Jiří Škrába, student navazujícího magisterského programu Energetika na FSI  
 
Bc. Jiří Škrába získává stipendium za výjimečnou bakalářskou práci na téma „Bioreaktor pro výukové a 
experimentální využití“. Ta pojednává o využití technologií v rámci výroby bioplynu v malých výkonových 
jednotkách s neklasickými zdroji hmoty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


