
Osobnosti oceněné u příležitosti 30. výročí ZSF JU dne 12. 10. 2021 

 

Akademici  

Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. – emeritní děkanka, proděkanka pro vědu a výzkum, 
ředitelka UOP, garantka navazujícího magisterského studijního programu Ošetřovatelství ve 
vybraných klinických oborech a doktorského studijního programu Ošetřovatelství, 
zakladatelka vzdělávání všeobecných sester na ZSF; ocenění uděleno za dlouholetou 
neutuchající aktivitu v rozvoji ZSF, mimořádnou vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost 
a reprezentaci fakulty.  

Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. – emeritní děkan ZSF, člen ULZ; ocenění uděleno za 
dlouhodobý rozvoj pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti akademických pracovníků ZSF 
JU a reprezentaci fakulty.  

Doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc. – první děkanka ZSF, členka UHP; ocenění uděleno za 
rozvoj ZSF a dlouholetý přínos v rozvoji Univerzity 3. věku 

Doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D. – členka UOP, šéfredaktorka časopisu Kontakt, ocenění 
uděleno za dlouhodobý rozvoj a zvyšování kvality časopisu Kontakt, za rozvoj vědecké a 
tvůrčí činnosti akademických pracovníků 

Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D. – člen UOP, garant studijního programu Zdravotnické 
záchranářství; ocenění uděleno za dlouhodobý rozvoj a zvyšování kvality časopisů Kontakt a 
Journal of Applied Biomedicine, za příkladnou vědeckou a tvůrčí činnost a reprezentaci 
fakulty  

Doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. – ředitelka USV, garantka navazujícího 
magisterského studijního programu Management sociální práce v organizacích a 
doktorského programu Rehabilitace a Sociální práce; ocenění uděleno za rozvoj studijních 
programů v oblasti vzdělávání Sociální práce a významnou tvůrčí činnost 

PhDr. Marek Zeman, Ph.D. – člen UFM, zástupce ředitelky, garant studijního programu 
Fyzioterapie; ocenění uděleno za rozvoj studijního programu Fyzioterapie a vysoce kvalitní 
zajištění odborných praxí studentů   

Doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. – členka UOP, garantka navazujícího magisterského 
studijního programu Specializace v ošetřovatelství; ocenění uděleno za dlouholetý rozvoj 
studijního programu Ošetřovatelství, rozvoj pedagogických dovedností a mimořádnou 
koordinaci zahraniční spolupráce UOP 

Prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. - člen UHP; ocenění uděleno za rozvoj sociálních programů 
akreditovaných na ZSF a za významnou spolupráci s aplikační sférou 

 

THP 

PhDr. Jana Samková, Ph.D. – vedoucí ekonomického oddělení ZSF; ocenění uděleno za 
dlouholetou aktivní a iniciativní práci v oblasti ekonomické administrativní podpory  

Ing. Eva Ježková – vedoucí edičního oddělení ZSF; ocenění uděleno za mimořádnou aktivitu 
a iniciativu v technické a administrativní podpoře publikačních výstupů a při vydávání 
fakultních časopisů  

Jana Vrbová – referentka UOP; ocenění uděleno za mimořádnou administrativní podporu 
fungování UOP, který je personálně největším ústavem ZSF a zabezpečuje největší počet 
akreditovaných studijních programů 

 

Mimo ZSF  

Prof. Dr. József Betlehem, Ph.D., Fakulta zdravotnických věd Univerzita of Pécs Maďarsko, 
člen Mezinárodní rady JU - ocenění uděleno za dlouhodobou spolupráci mezi oběma 
institucemi a rozvoj mezinárodní vědecko-výzkumné činnosti.   



Ing. Miroslav Janovský - ředitel Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., předseda 
představenstva; ocenění uděleno za upevnění a rozvoj spolupráce ZSF a Nemocnice 
Jindřichův Hradec, a.s., za kvalitní zajištění odborných praxí studentů i podporu vědecké 
spolupráce mezi oběma institucemi 

MUDr. Ing. Michal Šnorek – generální ředitel Nemocnice Č. Budějovice, a.s., předseda 
představenstva; ocenění uděleno za upevnění a rozvoj spolupráce ZSF a Nemocnice Č. 
Budějovice, a.s., za kvalitní zajištění odborných praxí studentů i podporu vědecké spolupráce 
mezi oběma institucemi 

MUDr. Bc. Tomáš Fiala - ředitel Nemocnice Strakonice, a.s., předseda představenstva;  
ocenění uděleno za upevnění a rozvoj spolupráce ZSF a Nemocnice Strakonice, a.s., za 
kvalitní zajištění odborných praxí studentů i podporu vědecké spolupráce mezi oběma 
institucemi. 

MUDr. Jiří Holan, MBA – ředitel Nemocnice Písek, a.s., předseda představenstva; ocenění 
uděleno za upevnění a rozvoj spolupráce ZSF a Nemocnice Písek, a.s., za kvalitní zajištění 
odborných praxí studentů i podporu vědecké spolupráce mezi oběma institucemi.  

Doc. Dr. Katalyn Papp, Ph.D. – Fakulta zdravotnických věd, Univerzita of Debrecen; ocenění 
uděleno za dlouhodobou spolupráci v mezinárodní pedagogické a vědecko-výzkumné 
činnosti 

Ing. Ivan Loukota - ředitel sekce Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích, 
ocenění uděleno za rozvoj spolupráce v oblasti praxe studentů sociálních oborů a jejich 
profesní orientace a uplatnění. 

Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth – ředitel centra pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením, z.ú. Arpida. Ocenění uděleno za rozvoj spolupráce v oblasti praxe studentů 
sociálních oborů a jejich profesní orientace a uplatnění 

Mgr. Dana Kopecká - vedoucí sociální pracovnice centra pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením, z.ú. Arpida. Ocenění uděleno za rozvoj spolupráce v oblasti praxe studentů 
sociálních oborů a jejich profesní orientace a uplatnění  

 


