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FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Bc. Jana Gajdová
Za vynikající studijní výsledky 
Absolventkou oboru Sociální práce 
v kombinované formě studia v akade-
mickém roce 2011/2012. V průběhu 
studia dosahovala vynikajících studijních 
výsledků. Také její bakalářská práce 
s názvem Komunitní plánování sociálních 
služeb pro seniory na Hlučínsku byla 
vysoce hodnocena vedoucím i oponen-
tem a je přínosem pro praxi v oblasti 
komunitního plánování na Hlučínsku. 
Během studia studentka využívala 
zkušeností ze svého 13 letého působení 
v oblasti sociální práce na odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu v Hlučíně. V současné době 
pracuje na Úřadu práce v Hlučíně, kde 
spravuje agendu příspěvku na péči. 

Bc. Šárka Ulčáková 
Za vynikající studijní výsledky 
a úspěšnou reprezentaci univerzity
Studentka 1. ročníku navazujícího 
magisterského oboru Management 
organizací služeb sociální práce 
v prezenční formě dosahuje výborné 
studijní výsledky a aktivně přistupuje 
ke studiu. Svůj pozitivní vztah ke studiu 
prokazovala již v bakalářském stupni 
nejen studijními výsledky, ale i absol-
vováním studijního pobytu v Holandském 
EDE. V současnosti se nad rámec studia 
vysoce angažuje v projektu SGS 2012 
s názvem „Sociální práce v kontextu 
sociálního podnikání“. Zapojením 
do projektu Fakultu sociálních studií 
Ostravské univerzity v Ostravě úspěšně 
reprezentuje také na mezinárodní úrovni. 
Výsledky výzkumu aktivně prezentovala 
na mezinárodních vědeckých konfe-
rencích, a to v srpnu v rumunské Buku-
rešti na konferenci TISSA 2012 a v říjnu 
je bude prezentovat ve finském Kuopiu 
na konferenci  ERIS 2012. 

Mgr. Michaela Dihlová 
Za vynikající studijní výsledky 
Studentka 1. ročníku doktorského 
studijního programu Sociální politika 
a sociální práce v prezenční formě 
studia. Studentka je absolventkou magi-
sterského oboru Sociální práce se 
zdravotnickým profilem v prezenční 
formě studia v akademickém roce 
2011/2012. V průběhu celého magister-
ského studia dosahovala studentka 
vynikajících studijních výsledků. Také její 
diplomová práce s názvem Metody sociál-
ní práce užívané nestátními organizacemi 
sociálních služeb přinesla zajímavé 
a přínosné výsledky z výzkumného šetře-

ní, ve kterém byla pozornost zaměřena 
na zjištění, zdali existuje souvislost mezi 
typem vzdělání sociálních pracovníků 
působících v nestátních neziskových 
organizacích a užíváním pojmů metoda 
v sociální práci. Záměrem studentky 
v rámci doktorského studia je zabývat se 
problematikou sociální práce v kontextu 
společenských změn. 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

Mgr. Aleš Materna
Za vynikající studijní výsledky 
a úspěšnou reprezentaci univerzity 
Absolvent magisterského oboru Historie. 
Na celostátní studentské  vědecké konfe-
renci Historie 2011, jíž se zúčastnil 
rekordní počet posluchačů historických 
oborů ze všech českých univerzit, získal 
spolu s opavským historikem Ondřejem 
Haničákem nejvyšší počet bodů a dělené  
1. místo v tomto prestižním klání stu-
dentů historie. Současně se stal laureá-
tem Ceny Josefa Šusty, kterou mu udělilo 
Sdružení historiků České republiky 
za písemnou podobu jeho soutěžního 
příspěvku na téma „Lodní výroba 
Vítkovických železáren pro rakousko-
-uherské námořnictvo (1891-1914).“

Bc. Michal Místecký  
Za vynikající studijní výsledky 
Absolvent dvouoborového bakalářského 
studia studijního oboru  Francouzský 
jazyk a literatura - Anglický jazyka 
a literatura a v současné době studuje 
3. ročníku oboru Francouzský jazyk 
a literatura - Latinský jazyk a kultura. 
V průběhu celého studia dosahoval 
vynikajících studijních výsledků. Jako 
studentský vědecký pracovník se zapojil 
do výzkumné činnosti francouzského 
oddělení katedry romanistiky v oblasti 
lingvistiky a srovnávací lingvistiky včetně 
kulturně-vzdělávacích aktivit katedry 
organizovaných pro studenty. Výsledky 
své vědecko-výzkumné činnosti prezen-
toval v AR 2011/12 na Studentské vědec-
ké konferenci katedry romanistiky FF OU,
 kde  zvítězil se svým příspěvkem na téma 
3 p’tits points de suspicion: les ponctu-
ations dangereuses dans le poème d’ Iva 
Frühlingová.

Bc. Michaela Staňová 
Za vynikající studijní výsledky 
Studentka 2. ročníku navazujícího 
magisterského studia oboru Anglický 
jazyk a literatura. Sférou jejího odbor-
ného zájmu jsou dějiny a současnost 
americké literatury, kde v rámci projektu 
SGS 2012 vypracovala pod vedením 
doc. Stanislava Koláře  mimořádně 
zdařilou výzkumnou práci. V současné 
době dokončuje diplomovou práci 
na téma „Transgenerační přenos 
traumatu v románu Jonathana Safrana 
Foera Everything is Illuminated a Dary 
Hornové The World to Come.“

LÉKAŘSKÁ FAKULTA

Mgr. Roman Végh
Za aktivní přístup k rozvoji 
vzdělávacích a vědeckých aktivit 
studentů  
Student 3. ročníku magisterského stu-
dijního programu Všeobecné lékařství 
Lékařské fakulty. Student se od počátku 
svých studií aktivně zúčastňuje výzkum-
ných aktivit Katedry fyziologie a pato-
fyziologie Lékařské fakulty. Podílí se 
na vědeckovýzkumné činnosti v oblasti 
výzkumu a léčby obezity. Konkrétně 
se podílí na studiu endokrinních změn 
metabolismu tukové a kostní tkáně 
po chirurgické léčbě vysoce obézních 
pacientů. Jeho přístup je velice svědomitý 
a obětavý. Součástí výzkumného týmu je 
již od 1. roku svého studia na Lékařské 
fakultě. Je spoluautorem už dvou publi-
kací vydaných v letošním roce, které jsou 
výstupem projektu studentské grantové 
soutěže Ostravské univerzity v Ostravě.

Ocenění studenti u příležitosti 
Akademického dne Ostravské
univerzity 8. října 2012



Mgr. Kateřina Vařechová
Za vynikající studijní výsledky 
a úspěšnou reprezentaci univerzity  
Studentka 2. ročníku prezenční formy 
doktorského studijního oboru Ochrana 
veřejného zdraví Lékařské fakulty. Během 
všech stupňů studia prokazovala výborné 
studijní výsledky. Přistupuje ochotně 
a samostatně k činnostem vědeckovýzkum-
ného charakteru na Ústavu epidemiologie 
a ochrany veřejného zdraví i celé fakulty. 
Svým přístupem, ochotou a pílí si získala 
důvěru i uznání mnohých akademických 
pracovníků fakulty. Velmi aktivně se zapo-
jila do výuky. Spolupracuje na výzkum-
ných projektech ústavu, které zvyšují 
publikační aktivitu ústavu i fakulty. 
Každoročně se aktivně zapojuje do orga-
nizace konferencí s mezinárodní účastí 
Globální problémy veřejného zdravot-
nictví. Její zodpovědný přístup ke studiu, 
k práci, ale i ke studentům a kolegům, 
je více než příkladný. 

Mgr. Hana Lukšová 
Za vynikající studijní výsledky 
a úspěšnou reprezentaci univerzity
Studentka 2. ročníku prezenční formy 
doktorského studijního oboru Ošetřo-
vatelství Lékařské fakulty. Studentka 
prokázala během prvního roku studia 
vysoké odborné i lidské schopnosti nejen 
v oblasti pedagogické, kde s pozitivním 
ohlasem studentů působila v roli peda-
goga, ale i v oblasti vědecké. Studentka 
se aktivně zúčastnila již dvou odborných 
konferencí podařilo se jí prosadit publi-
kaci do zahraničního vědeckého časopisu. 
Zapojila se také do ostatních činností 
Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence, 
a to převážně do přednášek vedených 
pro Univerzitu třetího věku Lékařské 
fakulty. Svým osobním zapálením 
pro obor ošetřovatelství je velkým 
motivačním vzorem pro ostatní studenty.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Jakub Debrecenyi
Za úspěšnou reprezentaci 
univerzity  
Student 3. ročníku oboru Tělesná výchova 
– Občanská výchova se zaměřením 
na vzdělávání. Akademický mistr ČR 2012  
v karate – disciplína KATA. V roce 2012 
se stal juniorským mistrem Evropy. 
Je rovněž reprezentantem České republiky. 

Bc. Radovan Lokša
Za úspěšnou reprezentaci 
univerzity   
Absolvent oboru Tělesná výchova a sport 
– Učitelství výchovy ke zdraví a student 
1. ročníku navazujícího magisterského 
programu Tělesná výchova a sport, studij-
ního oboru Tělesná výchova a sport 
– Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. 
ZŠ. Kapitán a nejlepší střelec fotbalového 
týmu Ostravské univerzity, se kterým 
získal třetí místo na Českých akademic-
kých hrách v Brně 2012. 

Bc. Marek Vančo
Za úspěšnou reprezentaci 
univerzity    
Absolvent oboru Rekreologie a student 
1. ročníku navazujícího magisterského 
programu Tělesná výchova a sport, studij-
ního oboru Tělesná výchova a sport 
– Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. st. 
ZŠ. Opora házenkářského týmu Ostravské 
univerzity, se kterým získal třetí místo 
na Českých akademických hrách v Brně 
2012. Držitel zlaté medaile z akademic-
kého mistrovství světa v házené konaného 
v Brazílii (2012). Je rovněž reprezentan-
tem České republiky.

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Mgr. Věra Ferdiánová
Za úspěšnou reprezentaci 
univerzity    
Studentka 4. ročníku doktorského 
studijního oboru Aplikovaná algebra 
v rámci svého studia reprezentuje PřF 
a Ostravskou univerzitu na poli vědy, 
což dokumentuje 15 aktivních účastí 
na mezinárodních konferencích a work-
shopech, 8 článků v recenzovaných 
sbornících a 2 v recenzovaných časopi-
sech. Má výborné organizační schopnosti 
– podílela se na organizaci doktorské 
konference z teorie čísel a workshopu 
o diferenciální geometrii a jejich aplika-
cích. Současně se významně podílí 
na popularizaci matematických a infor-
matických oborů a na spolupráci fakulty 
s učiteli středních a základních škol. 
Je zapojena do řešení vědeckých, rozvojo-
vých i popularizačních projektů. Aktivně 
se podílí na všech aktivitách katedry. 
Je velice pozitivně hodnocena studenty 
v rámci evaluace při realizaci své pedago-
gické činnosti v rámci doktorského studia.

Mgr. Tomáš Galia, Ph.D.
Za vynikající studijní výsledky 
a úspěšnou reprezentaci univerzity  
Absolvent doktorského studijního oboru 
Environmentální geografie, který řádně 
ukončil v srpnu 2012. Zabývá se proble-
matikou geomorfologie vysokogradiento-
vých koryt a jejich významem v oblasti 
flyšových Karpat. Aktivně se podílí na 
výzkumných aktivitách Katedry fyzické 
geografie a geoekologie v oblasti fluviální 
geomorfologie. Během svého studia 
publikoval řadu prací, z toho tři jako 
hlavní autor s IF. 

Mgr. Lukáš Laš
Za vynikající studijní výsledky 
a úspěšnou reprezentaci univerzity  
Student 2. ročníku doktorského studij-
ního oboru Politická a kulturní geografie. 
Velmi nadaný a aktivní student, který se 
od počátku studia intenzivně zapojil 
do výzkumné i pedagogické činnosti 
Katedry sociální geografie a regionálního 
rozvoje. V angličtině přednáší 
o vybraných problémech východoasijského 
regionu, participoval na přípravě 
5. ročníku mezinárodní konference 
ke globalizaci na Ostravské univerzitě, 
aktivně se zúčastnil dvou dalších 
mezinárodních konferencí ve Finsku. 
Zde se mu podařilo navázat kontakty 
s odborníky na asijskou problematiku 
v Japonsku, kde následně v rámci projektu 
SGS „Strategická orientace Japonska 
v geoekonomických procesech východní 
Asie“ pracoval na výzkumu dané 
problematiky na prestižní Univerzitě 
Kjúšú (University of Kyushu) ve Fukuoce. 

FAKULTA UMĚNÍ

MgA. Hana Dovinová
Za úspěšnou reprezentaci 
univerzity   
Absolventka ateliéru grafického designu. 
Vytvořila velmi kvalitní magisterskou 
práci, která byla odbornou porotou 
nominována na ocenění Národní cena 
za studentský design. Naši univerzitu letos  
úspěšně reprezentovala také na meziná-
rodní soutěži Trienále plakátu Trnava, 
kde získala čestné uznání.

BcA. Martina Walterová 
Za úspěšnou reprezentaci 
univerzity   
Studentka 2. ročníku navazujícího 
magisterského studia  atelieru malba.
Její práce vyjadřuje  otevřený vztah  
k lidem. V souboru figurálních obrazů 
hovoří  o blízkých i o sobě. Hledá svou 
identitu ve zkoumání druhých i v rekon-
strukci materiálů ze svého dětství. To vše 
s velikou zvídavostí, pokorou a především
 citem pro barvu. Kolorismus, jakož 
i svobodná faktura štětce jsou její nejsil-
nější stránkou.


