
Vážené studentky a vážení studenti z Ukrajiny, 

uvědomujeme si, že krizová situace ve Vaší zemi stále trvá a vojenská agrese ze strany ruské armády 
se stupňuje. Je jasné, že to na Vás má velmi negativní vliv.  
Chci Vás proto informovat o možnosti využít odbornou pomoc v případě, kdybyste se dostali do 
psychických problémů nebo do obdobné krizové situace. V těchto obtížích se můžete obracet na níže 
uvedené specialistky, které Vám mohou poskytnout pomoc nebo Vás nasměrovat tam, kde se Vám 
této pomoci dostane. 

Zároveň Vám chci sdělit, že Ti z Vás, kteří dostanou rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium 
(podle zákona o vysokých školách), se proti tomuto rozhodnutí mohou odvolat v zákonné lhůtě a 
požádat o prominutí poplatku. Při rozhodování o odvolání se samozřejmě přihlédne k situaci na 
Ukrajině. 

S přátelským pozdravem       
doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.  
prorektor pro pedagogickou činnost 
 
Odborná pomoc 

PhDr. Monika Dobiášová, Ph.D. - psycholožka 
+420 22438 6005 
dobiasova@ivp.czu.cz 

PhDr. Andrea Hlubučková - psycholožka 
+420 22438 6011 
hlubuckova@ivp.czu.cz 

Elena Holubieva – poradce pro krizové situace (Ukrajinka) 
+420 735 770 738 
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Dear Students from Ukraine, 
 
We are aware that the crisis situation in your country is still ongoing, and military aggression by the 
Russian army is escalating. It is clear that this has a very negative effect on you. 
 
Therefore, I want to inform you about the possibility of using professional assistance in case you get 
into mental problems or a similar crisis. In these difficulties, you can turn to the specialists listed 
below, who can help you or direct you to where you can get this help.  
 
At the same time, I would like to inform you that those of you who receive a decision on charging a 
fee for longer studies (according to the Higher Education Act) may appeal against this decision within 
the statutory time limit and request a waiver of the fee. Of course, the situation in Ukraine will be 
taken into account when deciding on an appeal.  
 
 
Kind regards, 
  
Doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. 
Vice_Rector for Education 
 
 
Professional assistance 
PhDr. Monika Dobiášová, Ph.D. - Psychologist 
+420 22438 6005 
dobiasova@ivp.czu.cz 

 
PhDr. Andrea Hlubučková - Psychologist 
+420 22438 6011 
hlubuckova@ivp.czu.cz 

 
Elena Holubieva - Crisis Adviser (Ukraine)  
+420 735 770 738 
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