
ADAM MIROSLAV KONŠTANC
Slovenský katolický kněz, profesor kano-
nického práva, poradce Kongregace pro vý-
chodní církve, děkan Fakulty kanonického 
práva, rektor Papežské univerzity sv. Tomáše 
v Římě.

BÁRTEK JIŘÍ
Vedoucí laboratoře Cell Cycle and Cancer 
v Kodani, patří ke světové špičce základní-
ho biomedicínského výzkumu. Vede jeden 
z týmů olomouckého Ústavu molekulární 
a translační medicíny. Nejcitovanější vědec 
českého původu v oblasti biologických a me-
dicínských věd a laureát Ceny Františka Bě-
hounka.

BARTŮŠKOVÁ LUDMILA
Psychoterapeutka, psychiatrička pro děti i do-
spělé, profesorka vyučující na  1. LF a KTF UK 
Praha, soudní znalkyně v oblasti dětské psychi-
atrie.

BEŠTA MILOŠ
Vývojář společnosti Google v New Yorku.

BORIK JIŘÍ
Ředitel hospicu na Svatém Kopečku.

BROŽ ZDENĚK
Starosta města Šumperk, bývalý ředitel ZŠ 
v Šumperku a učitel.

CERALOVÁ LUCIE
Operní pěvkyně – mezzosopranistka, zpívala 
mimo jiné roli Carmen. 

DIEPOLDOVÁ TEREZA
Paralympijská reprezentantka v plavání a cyklis-
tice, volnočasová pedagožka.

DOHNALOVÁ HELENA
Redaktorka, scénáristka, dramaturgyně České 
televize, moderátorka TS Ostrava.

DRÁBEK DAVID
Dramatik a režisér, umělecký šéf Klicperova di-
vadla v Hradci Králové. Při studiu založil spolu 
s Darkem Králem divadelní Studio Hořící žirafy, 
pro které psal hry a režíroval je.

DÜRR JAKUB
Náměstek ministra zahraničních věcí.

EBER MIROSLAV
Zubní lékař, emeritní přednosta kliniky zubního 
lékařství UP a Fakultní nemocnice v Olomouci.

GOLASOWSKÁ PAVLA
Poslankyně PČR, zastupitelka města Třinec, pe-
dagožka, pracovala ve Slezské diakonii.

HANUŠ LUMÍR ONDŘEJ
Chemik a vědec, téměř padesát let se věnuje 
studiu konopí, izoloval z mozku novou endo-
genní látku, která objasnila léčebnou sílu této 
rostliny.

HAVLÍK ROMAN
Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, chirurg.

HOLÝ ZDENĚK
Novinář, filmový kritik, děkan FAMU, bývalý ře-
ditel Nakladatelství AMU.

HOLZER DAVID
Trojnásobný mistr světa v kategorii týmů, pěti-
násobný mistr Evropy v kategorii týmů a mistr 
ČR ve sportovní gymnastice; trenér, školitel, vý-
živový poradce.

HORÁK PAVEL
Soudce Nejvyššího soudu České republiky.

HRŮŠA IVAN
Člen Řádu blahoslavené Panny Marie Karmel-
ské, docent asyriologie na Papežském biblickém 
institutu v Římě.

INDRÁK KAREL
První přednosta Hemato-onkologické kliniky LF 
UP a Fakultní nemocnice v Olomouci, zakladatel 
kliniky a transplantačního programu krvetvor-
ných buněk ve FN OL a na LF UP.

INKOVÁ TEREZA
Fundraiserka Člověka v tísni, zakladatelka féro-
vého podnikání MAIMANA.

JAŘAB JOSEF
Uznávaný amerikanista, znalec americké lite-
ratury, pedagog, překladatel, emeritní rektor 
UP. Jako první polistopadový rektor se zasloužil 
o rozvoj olomoucké univerzity, obnovení a vznik 
dalších fakult.

JELÍNEK MARIAN
Hokejový trenér, někdejší kouč Jaromíra Jágra. 
Zabývá se psychologií sportu, napsal na toto 
téma několik knih.

KAMÍNEK MILAN
Osobnost české stomatologie, bývalý přednos-
ta II. stomatologické kliniky.

KLEPANEC RAJMUND
Dominikán, kněz v konventu římskokatolické 
farnosti sv. Dominika ve Zvoleni.

KNEBEL DAVID
Redaktor a reportér ČT, kajakář – mistr světa 
v družstvech (2004), akademický mistr světa 
(2000).

KNEBEL ROBERT
Kajakář – stříbrný medailista z mistrovství světa 
v Garmisch-Partenkirchenu v roce 2004.

KNICHAL JAROSLAV
Katolický kněz, hlavní kaplan Armády ČR, jako 
kaplan působil na misích v Iráku, Kosovu, Af-
ghánistánu.

KOLÁŘ PETR
Prorektor Univerzity Jana Amose Komenského 
Praha, bývalý pracovník AV ČR, někdejší děkan 
FF UK.

KUBICA PETR
Producent České televize a pedagog FAMU. 

LISICKÝ DAVID
Fyzioterapeut, člen reprezentačního družstva 
ČR ve sjezdu na divoké vodě, mnohonásobný 
medailista z mistrovství světa a Evropy, vede 
vlastní středisko FYZIOLINE věnované fyziotera-
pii a rehabilitaci.

MACHÁLKOVÁ LEONA
Populární zpěvačka a představitelka muzikálo-
vých inscenací, za svá alba získala zlaté i plati-
nové desky.

MAZALOVÁ ROMANA
Psycholožka, pedagožka, spoluautorka doku-
mentu Šmejdi, který získal Českého lva.

MICHÁLEK LIBOR
Ekonom, politik, úředník, kritik, aktivně bojuje 
proti korupci.

MIKOLÁŠOVÁ DELANA
První česká diplomatka pro oblast vědy, vý-
zkumu a inovací; působí na české ambasádě 
v Izraeli.

MIKŠŮ PAVEL
Šéfredaktor rádia Proglas; studoval a pracoval 
ve Francii, Izraeli, Švýcarsku a na Slovensku.

MRÁKOTA ONDŘEJ
Soudce Nejvyššího správního soudu, věnoval se 
civilnímu soudnictví.

NĚMEČEK SVATOPLUK
Ministr zdravotnictví ČR, lékař, politik, bývalý 
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava.

NĚMEČKOVÁ PETRA
Ředitelka divadla Tramtarie v Olomouci a re-
daktorka TV Morava.

OMELKA JIŘÍ
Sládek a majitel pivovaru Chomout, dříve ma-
nažer lidských zdrojů společnosti AVG.

OTYEPKA MICHAL
Vysokoškolský pedagog, vědec v oboru fyzikální 
chemie, byl u objevu nejtenčího izolantu na světě.

PALIČKA VLADIMÍR
Lékař, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové 
a bývalý děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové.

PÁLUŠ PETER
Spoluzakladatel a ředitel společnosti GIVT.cz 
v Olomouci.

PAVLICA JIŘÍ
Hudebník, skladatel a interpret žánrově pestré 
hudby, umělecký vedoucí Hradišťanu, držitel 
řady ocenění včetně několika zlatých a platino-
vých desek.

PETR MICHAL
Vysokoškolský pedagog, místopředseda Úřa-
du pro ochranu hospodářské soutěže v letech 
2010–2015. 

PILÁTOVÁ MARKÉTA
Spisovatelka, novinářka, dvakrát nominovaná 
na Magnesii Literu a Cenu Josefa Škvoreckého.

PODHORNÁ JARMILA
Pedagožka, propagátorka a první výrobce gem-
moterapie v ČR, majitelka firmy Naděje.

POHANKA VÍT
Český novinář a reportér, pracoval v České te-
levizi a v Českém rozhlasu, pro BBC a UNESCO.

POMAHAČ BOHDAN
Český plastický chirurg, v r. 2011 provedl prv-
ní úspěšnou celkovou transplantaci obličeje 
v USA. Je držitelem Ceny Neuron za přínos 
světové vědě v oboru medicína. V r. 2015 mu 
prezident ČR udělil Medaili Za zásluhy.

POVEJŠIL MARTIN
Český diplomat, velvyslanec ČR při EU, bývalý 
velvyslanec ČR v Chile, Španělsku a Andoře.

RAŠÍD REZGAR SIVEJLÍ – IN MEMORIAM 
Kurdský lékař a voják, absolvent LF UP. Brigádní 
generál, člen kurdských bojových jednotek, kte-
rý zahynul letos v květnu na severu Iráku v boji 
proti Islámskému státu.

SENKIV VLADYKA TARAS
Stryjský biskup (Ukrajina), apoštolský administrátor.

STANĚK ANTONÍN
Primátor města Olomouce, vysokoškolský pe-
dagog, politik, bývalý proděkan Pedagogické 
fakulty UP.

STODŮLKA PAVEL
Mezinárodně uznávaný oční chirurg a inová-
tor, zakladatel sítě očních klinik Gemini, lektor 
a pedagog.

STÖHR MARTIN
Český básník, redaktor a publicista, působí v na-
kladatelství a revue Host.

STRAKOŠ JAKUB
Trojnásobný mistr světa a pětinásobný mistr 
Evropy v kategorii týmů, trenér, sportovní ma-
nažer, lektor, zakladatel a předseda celorepubli-
kové soutěže v aerobiku Mistry s Mistry.

SUKOVÁ HELENA
Bývalá československá profesionální tenistka, 
ženská světová jednička ve čtyřhře, držitelka 
dvou stříbrných olympijských medailí a 14 
grandslamových titulů.

SVOZIL VLADIMÍR
Ředitel Sanatoria EDEL, s. r. o., ve Zlatých Ho-
rách, zabývá se pediatrií, tuberkulózou, respi-
račními onemocněními a speleoterapií.

ŠEREDA PETR
Ředitel odboru závažné hospodářské a finanč-
ní kriminality Vrchního státního zastupitelství 
v Olomouci.

ŠMAJSER MARTIN
Vedoucí obchodního týmu České spořitelny 
a Regionálního korporátního centra v Olomouci. 

ŠONKOVÁ EVA
Soudkyně Nejvyššího správního soudu.

ŠTREIT JINDŘICH
Vysokoškolský pedagog a světově uznávaný 
fotograf.

TESAŘÍKOVÁ EVA – IN MEMORIAM 
Matematička, v r. 1991 se stala docentkou pro 
obor Didaktika matematiky. V letech 2004–2014 
zastávala funkci proděkanky pro výstavbu fakulty.

URBAN OTMAR
Vědecký pracovník, pracuje v Ústavu výzkumu 
globální změny AV ČR.

VACÍKOVÁ KATEŘINA
Kajakářka, raftařka, mistryně Světa, vítězka An-
kety o nejlepšího sportovce Olomouce (2009).

VADOVIČOVÁ VERONIKA
Slovenská paralympijská mistryně z Pekingu ve 
střelbě ze vzduchovky a libovolné malorážky, 
bronzová medailistka z Londýna, držitelka 148 
ocenění.

VÁCHA MAREK ORKO
Český římskokatolický kněz, přírodovědec, 
pedagog, přednosta Ústavu etiky na 3. LF UK 
a spisovatel.

VALOUCH VLADIMÍR
Trojnásobný mistr světa a pětinásobný mistr 
Evropy v kategorii sportovní aerobik, majitel 
a školitel Valouchovy sportovní akademie.

VANDASOVÁ LENKA
Aktivní sportovkyně, závodí na raftu, kajaku 
a paddleboardu. 

VIKLICKÝ EMIL
Světoznámý jazzový hudební skladatel a pianista.

VYTOPIL JAN
Český diplomat na Filipínách, Kubě, v Peru, Me-
xiku a USA, bývalý mluvčí Stálého zastoupení ČR 
při EU v Bruselu.

ZÁBRANSKÝ TOMÁŠ
Český epidemiolog a adiktolog, pedagog, vý-
zkumník; zabývá se epidemiologií užívání psy-
chotropních látek a závislostí na nich.

ZÁLESKÁ MARKÉTA
Překladatelka, zastupitelka Olomouckého kraje, 
ředitelka spolku Muzeum Olomoucké pevnosti.

ZATLOUKAL PAVEL
Umělecký historik, jako ředitel Muzea umě-
ní Olomouc vybudoval Arcidiecézní muzeum 
v Olomouci a Kroměříži. Napsal řadu publikací 
z dějin výtvarného umění a architektury.

ZBOŘIL RADEK
Vědec, ředitel Regionálního centra pokročilých 
technologií a materiálů UP, člen Učené společ-
nosti ČR, laureát Ceny Ministra školství mládeže 
a tělovýchovy za mimořádné výsledky v oblasti 
výzkumu a vývoje.

ŽELEZNÝ JAKUB
Televizní novinář, vedoucí moderátorů redakce 
zpravodajství ČT a moderátor hlavní zpravodaj-
ské relace ČT Události.

Seznam oceněných absolventů
u příležitosti 70. výročí obnovení UP


