Seznam oceněných u příležitosti 25. výročí založení ZSF JU
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity vyjádřila 25. 10. 2016 poděkování:
1. doc. PhDr. Sylvě Bártlové, Ph.D., za dlouhodobý rozvoj a zvyšování kvality časopisu Kontakt.
2. prof. RNDr. Josefu Bergerovi, CSc., za založení a vedení časopisu Journal of Applied
Biomedicine, který byl zařazen do světové databáze Web of Science.
3. doc. MUDr. Alanu Bulavovi, Ph.D., za významný přínos v rámci zařazení časopisu Kontakt do
světové databáze Scopus.
4. Mgr. Michaele Čermákové za rozvoj spolupráce mezi Diecézní charitou České Budějovice a
Zdravotně sociální fakultou, která umožňuje studentům fakulty pestrou praxi a napomáhá k
profesní orientaci jejích absolventů.
5. PhDr. Evě Davidové, CSc., za celoživotní přínos v oblasti multikulturního vzdělávání a výchovy
studentů ZSF JU, jež vede ke zmenšování bariér mezi romskou a českou národností s ohledem
na prohlubování kulturního propojení a vzájemného respektu.
6. Mgr. Aleně Douchové za rozvoj spolupráce v oblasti praxe studentů včetně podpory jejich
profesní orientace a uplatnění.
7. prof. MUDr. PhDr. Peteru G. Fedoru Freyberghovi, DrSc., za nesmazatelný přínos v oblasti
popularizace témat týkajících se prenatálního období a za významnou podporu a rozvoj
publikační činnosti na ZSF JU.
8. prof. RNDr. Liboru Grubhofferovi, CSc., za podporu rozvoje Zdravotně sociální fakulty v době
jeho působení ve funkci rektora JU a ocenila jeho snahu o vybudování moderní univerzity, která
je významným a uznávaným centrem vzdělanosti, vědy a kultury nejen v regionálním, ale i
v celostátním a mezinárodním měřítku.
9. PhDr. Jaroslavu Hálovi za významný pedagogický a publikační přínos v oblasti penologie a
rozvíjení mezinárodní spolupráce umožňující praxi našich studentů v zahraničních výchovně
terapeutických zařízeních.
10. MUDr. Milanu Hanzlovi, Ph.D., za upevnění a rozvoj spolupráce fakulty a Nemocnice České
Budějovice, a.s. především v oblasti neonatologie, a to zejména ve studijních oborech
Porodní asistentka a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – pediatrický modul.
11. Josefu Holinkovi za tisíce bezpečných kilometrů, které najezdil jako osobní řidič děkanek a
děkanů a za ochotnou spolupráci a pomoc při každodenním provozu fakulty.
12. Ing. Miroslavu Janovskému za zahájení intenzivní spolupráce mezi Nemocnicí Písek, a.s. a
fakultou a za zajištění zázemí pro realizaci odborné praxe studijního oboru Všeobecná sestra
– studijní skupina Písek a za spolupráci při organizaci odborných praxí studentů našich oborů
v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.

13. Mgr. Ivanu Kolářovi za dlouhodobou spolupráci v oblasti rozvoje praxí studentů a jejich
profesního směřování.
14. Ing. Haně Kropáčkové za její dlouhodobou podporu rozvoji Zdravotně sociální fakulty a jejích
investičních záměrů. Ocenila vysokou míru empatie, se kterou přistupuje k řešení
každodenních problémů univerzity a jejích součástí.
15. Ing. Lumíru Luštickému za významný podíl na prosazení klíčových investičních akcí fakulty
v posledních letech. Ocenila jeho osobní angažovanost a konstruktivní přístup při řešení
projektové i realizační fáze staveb.
16. prof. PhDr. Jiřímu Marešovi, CSc., za přínos k rozvoji nelékařských profesí, za zásluhy na
prosazení strukturovaného studia v oboru Ošetřovatelství a za podporu naší snahy o získání
akreditace pro habilitační a profesorské řízení v tomto oboru.
17. MUDr. Jaroslavu Novákovi, MBA, za významný podíl na prohlubování spolupráce Nemocnice
České Budějovice, a.s a ZSF JU, nejen v oblasti realizace odborné praxe studentů
zdravotnických oborů, ale i pro vytváření podmínek pro rozvoj vědecko-výzkumné
spolupráce.
18. RNDr. Slavomíru Rakouskému, CSc., za dlouholetou práci pro fakultu a její vzornou
reprezentaci na republikové i mezinárodní úrovni a za významné publikační aktivity v oblasti
geneticky modifikovaných organismů.
19. PhDr. Janě Samkové, Ph.D., za dlouholetou aktivní a usilovnou práci, kterou pro fakultu
vykonala. Ocenila její orientaci v problematice, kreativitu, nesporné organizační schopnosti a
osobní angažovanost.
20. Mgr. Janě Somrové za její podíl na vytvoření sítě mentorek na všech odděleních Nemocnice
Písek, a.s., a za podporu zkvalitnění odborné praxe ve studijním oboru Nutriční terapeut na
Oddělení léčebné výživy a stravování.
21. Marii Svobodové za zásadní podíl na vybudování a vedení fakultní knihovny a profesionální
poskytování knihovnických služeb akademickým pracovníkům i studentům doprovázené
vlídným a ochotným přístupem.
22. Doc. MUDr. Jiřímu Šimkovi, CSc., za pedagogický a vědecký přínos k rozvoji etiky
v nelékařských zdravotnických a sociálních oborech a za zvyšování úrovně etického povědomí
pracovníků pomáhajících profesí.
23. Ing. Bohumíru Šindelářovi za jeho dlouhodobý přínos k jejímu rozvoji. Ocenila jeho kreativitu
a invenci při vytváření a údržbě provozně technického zázemí fakulty, jeho přínos a úsilí
věnované přípravě a realizaci investičních akcí.
24. PhDr. Janu Vitoňovi, Ph.D., za dlouholetou péči o gramatickou správnost a stylistickou
jasnost publikačních výstupů naší fakulty a nezanedbatelný přínos k jejich celkové jazykové
úrovni.
25. prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzerovi, DSc., za mimořádnou vědeckou a výzkumnou činnost, za
rozvoj studijního programu Ochrana obyvatelstva a za prohlubování mezinárodní spolupráce
v oblasti radiologie, která významně napomáhá vědeckému zakotvení tohoto oboru a rozvoji
ZSF JU.

