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NÁVŠTĚVA PREMIÉRA A MINISTRYNĚ NA UJEP 
 
Dne 19. 10. 2015 zavítal na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
premiér ČR Bohuslav Sobotka spolu s ministryní školství, mládeže a 
tělovýchovy Kateřinou Valachovou. 
 
Po ukončení jednání Vlády ČR v Ústí nad Labem zamířil premiér s ministryní na 
ústeckou univerzitu. Setkali se zde s vedením UJEP a děkany.  
 
Rektor doc. Martin Balej, seznámil pana premiéra se současností ústecké 
univerzity, s úspěchy, ale i problémy, se kterými se UJEP dlouhodobě potýká. 
V průběhu separátního jednání vedení univerzity s premiérem a ministryní byla 
vzácná návštěva informována o akutní potřebě podpory přírodovědných, 
technických a zdravotnických oborů v Ústeckém kraji. Určitým východiskem je 
projekt NOBUFAT (Nová budova pro fakultu výrobních technologií a 
managementu), který rektor na jednání představil.  
 
Projekt NOBUFAT v současné době více jak projektovou stránku věci zrcadlí 
společenskou potřebu tohoto kraje, která se plně shoduje s potřebami a záměry 
UJEP, a to vytvořit adekvátní prostředí pro rozšíření vzdělávání v přírodovědných, 
technických a ekonomicko-manažerských oborech. Ty jsou opakovaně a velmi 
urgentně poptávány lokálním podnikatelským sektorem. Zásadní podmínkou pro 
tento rozvoj je nutnost vybudovat vyhovující prostory. Projekt je podložen 
strategickými dokumenty Ústeckého kraje, Strategií vzdělávací politiky ČR a 
veškerými strategickými dokumenty UJEP, a rozpracován do úrovně rozpočtu, 
zdrojů financování a termínů realizace výstavby.  
 
„Otázka termínu zahájení výstavby souvisí se získáním finančních zdrojů. Naším 
záměrem je urychlit dostavbu Kampusu tak, aby studenti i zaměstnanci, kteří tam 
nyní studují a pracují, byli dotčeni dalšími stavbami po co nejkratší dobu. Studovat 
a vyučovat na staveništi je pro všechny limitující,“ říká rektor doc. Balej.   
 
FVTM je v současné době rozložena na čtyřech místech v Ústí nad Labem, která 
jsou od sebe vzdálena několik kilometrů. Soustředit by se mohla do dvou budov 
v Kampusu UJEP.  
 
Vládní návštěva si následně prohlédla laboratoře a dílny fakulty výrobních 
technologií a managementu v budově H v kampusu. Předem připravený 
harmonogram návštěvy provedl hosty univerzitním kampusem kolem budov 
fakulty umění a designu a nové budovy filozofické fakulty. Následně zavítali do 
Vědecké knihovny UJEP, kde si prohlédli novou centrální univerzitní knihovnu a 
prostory volného výběru.  
 
Prohlídka univerzitního kampusu byla zakončena v lobby Multifunkčního 
informačního a vzdělávacího centra, kde si premiér s ministryní prohlédli 
vizualizace vítězného návrhu na podobu Centra přírodovědných a technických 
oborů a navštívili největší, Červenou aulu UJEP.    
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Po prohlídce kampusu se hosté vrátili do budovy rektorátu, kde na ně čekalo 
setkání s děkany našich osmi fakult. Zde jim byly prezentovány příklady dobré 
praxe UJEP v aktivitách směřujících do sociálních oblastí. Na projektu Sociální 
inkluze a Univerzity Předlice byly demonstrovány možnosti, jak v této oblasti 
úspěšně působit nejen pedagogicky, ale i v umělecké rovině.  
 
V návaznosti na prezentaci projektu Sociální inkluze projevila ministryně 
Valachová zájem o spolupráci s UJEP a poskytnutí odborné i komunikační 
podpory akademiků univerzity ministerstvu.    
 
Dvouhodinová návštěva premiéra Sobotky a ministryně Vlachové na UJEP byla 
zakončena diskusí s děkany nejen nad sociální tematikou, ale opět se vrátila také 
k tématu podpory přírodovědných, technických a zdravotnických oborů.  
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