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Zápis ze zasedání AS OU 17. 02. 2020 

Číslo jednací: OU-8239/90-2020 

Prezenční listina 

Přítomni: Badošek, Čech, Dolana, Dvořáček, Dvořáková, Ferdiánová, Hanusková, 

Honová, Kocur, Kočárek, Krausová, Krhutová, Kubíčková, Kusák, Malach, Murinová, 

Paulíček, Plešek Plevová, Pospěchová, Pumprová, Rodek, Skýpala, Tichá, Václavíková, 

Vaňková, Velek 

Vedení: Lata, Fux, Tomášková, Zářický 

Hosté: prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. 

Omluveni: Kowaliková, Krupa, Kuděla, Novotný, Rumpel, Stanková, Theuer, Ožana, 

Sochorová 

Neomluveni: Hireš 

Přítomných akademiků: 20 

Přítomných studentů: 7 

 

Program zasedání 

1. Schválení programu jednání 

2. Projednání k doručenému podnětu: „Podnět k prošetření plagiátorství rektora 

prof. MUDr. Jana Laty, CSc.“ 

3. Informace o podání projektu Evropské univerzity – OU jako součást aliance 

NEOLAiA 

4. Návrh změn v Jednacím řádu AS OU 

5. Různé 
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Plevová zahájila v 13,00 hod. zasedání AS OU, přivítala přítomné senátory, vedení OU 

a hosta prof. Maluru.  

Počet senátorů v době zahájení jednání: 24 přítomných. 

 

Ad 1) Schválení programu jednání AS OU 

Plevová představuje harmonogram jednání AS OU a dává hlasovat o navrženém 

programu.  

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený program zasedání.  

Výsledek hlasování: pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Během jednání se dostavili tři senátoři. 

 

Ad 2) Projednání k doručenému podnětu: „Podnět k prošetření plagiátorství rektora 

prof. MUDr. Jana Laty, CSc.“ 

Na email předsedkyně Plevové, místopředsedů a vybraným senátorům AS OU a dalším 

adresátům z veřejnosti, byl adresován od MUDr. Víta Marečka podnět k prošetření 

údajného plagiátorství pana rektora. Dle Jednacího řádu OU nemůže dávat na jednání 

bod nikdo, kdo není v jednacím řádu uveden. Ale jelikož se jedná o velmi závažné 

obvinění, informovala Plevová o této skutečnosti pana rektora, přeposlala mu daný 

email, jelikož v adresátech nebyl a dala tento bod na jednání AS OU, aby se vše 

vysvětlilo. Email s přílohami od MUDr. Marečka Plevová předala všem senátorům. 

Rovněž byla zaslána na senátory odpověď rektora Laty dr. Marečkovi. Na jednání byl 

v této souvislosti rovněž pozván prof. Malura, předseda Etické komise OU. Plevová 

předala slovo panu rektorovi. 
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Rektor stručně objasnil historickou návaznost uváděných publikací a jejich dílčí 

autorství a také časovou souslednost anonymu a podnětu MUDr. Marečka. Poukázal 

na fakt, že zmiňované části se týkají kapitoly, na které se nepodílel, a v textu anonymu 

jsou uváděni jiní autoři než v daných publikacích. Uvedl, že anonym je doložen řadou 

nepřesných výňatků a kopií různých starších dokumentů, obsahujících chyby, dále se 

šířící v kopírovaných materiálech (týkajících se šetření kapitoly napsané P. Dítětem, 

která nejsou v některých částech pravdivé – například autor V. Jirásek mezi autory 

uveden byl). Vysvětlil, že ve skutečných dokumentech jsou autoři, včetně V. Jiráska, 

řádně uvedeni a o plagiátorství se nejedná. 

Plevová zmínila, že na kolegiu rektora se pan rektor vyjádřil, že se domnívá, že anonym 

byl zaslán zaměstnancem LF, a dotázala se, zda má pan rektor k tomu důkazy. Rektor 

odpověděl, že na zasedání AS OU již záměrně tuto domněnku nesdělil, protože důkazy 

nemá, nicméně z textu anonymu je jasné, že se jedná o zaměstnance OU. 

Plevová předala slovo hostu, prof. Malurovi, předsedovi Etické komise OU. 

Malura stručně shrnul proces obdržení uvedeného podnětu s tím, že připomněl, že dle 

Etického kodexu OU může dávat podnět pouze člen akademické obce, nebo jiný 

zaměstnanec OU, což v tomto případě nebylo dodrženo. Navíc je obvinění doloženo 

pouze prostou, nijak neověřenou a nepodepsanou kopií dopisu, adresovaného doc. 

Jiráskem a dr. Lukášem 15. 10. 2014 České lékařské komoře.   Žádné další důkazy nebyly 

připojeny. Takový podnět by dle etického kodexu měl být automaticky zamítnut. 

Přesto, jak uvedl, nechtěl postupovat čistě formálně a s problémem se blíže seznámil. 

Při bližším prostudování fyzického exempláře učebnice Interna (nakl. TRITON 2010, 1. 

vydání), která je předmětem stížnosti, se ukázalo, že u dané kapitoly je V. Jirásek mezi 

autory řádně uveden a je uveden také v celkovém seznamu autorů. O plagiát se tedy 

nejedná, stížnost považuje za bezpředmětnou a v tomto duchu také informoval členy 

etické komise. Závěrem doplnil, že považuje za neefektivní marnit čas členů etické 

komise podněty, které jsou zasílány anonymně, nejsou podány členy akademické obce, 

nebo jinými zaměstnanci OU, a při základní verifikaci údajů se ukáží jako nepravdivé. V 

budoucnu se takovými podněty etická komise zabývat nebude, protože to je jasně 

v rozporu s etickým kodexem. Poukázal také na to, že u anonymu, nejenže není komu 
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sdělovat výsledek jednání, což má Etická komise OU uvedeno jako svou povinnost, ale 

v případě, že se ukáže obvinění jako neoprávněné, nenese nikdo odpovědnost za 

případné důsledky, a to považuje za nesprávné.  

AS OU projednal podnět. 

 

Ad 3) Informace o podání projektu Evropské univerzity – OU jako součást aliance 

NEOLAiA 

Plevová předává slovo prorektorce Tomáškové.  

Tomášková formou prezentace (viz NEOLAiA_projekt Evropské univerzity, Akademický 

senát OU, 17. února 2020.pptx) představila koncept evropské univerzity, jakožto 

aktivity programu Erasmus+ (viz NEOLAiA, European University_ Vision and Mission, 

Feb 2020.docx.) Na rozdíl od předchozích aktivit se zde jedná o podporu integrační 

myšlenky, přičemž konsorcia jsou vytvářena univerzitami komplementárními a 

kompatibilními s geografickou vyvážeností. Stručně popsala historii výzvy a přípravu 

zapojení se OU do takového projektu, stejně jako konkrétní obsahovou náplň 

jednotlivých aktivit projektu podávaného v tuto chvíli s pěti dalšími evropskými 

univerzitami, i jejich potřebu a přínos pro OU. Během příprav již byli osloveni také 

studenti, kteří budou v budoucnu nedílnou součástí jednotlivých aktivit a zároveň jim 

poděkovala za ochotu se zapojit. 

Plešek poděkoval za možnost zapojení studentů a uvedl, že myšlenka výzvy je velmi 

zajímavá.  

Plevová doplnila, že je velmi dobré, že lze se zapojit i ve zkráceném časovém termínu, 

protože to umožní studentům LF se více zapojit. S dlouhodobými stážemi mají v rámci 

plnění výuky problém.  

AS OU bere na vědomí informaci o přípravě a podání projektu Evropské univerzity. 
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Ad 4) Návrh změn v Jednacím řádu AS OU 

Plevová předává slovo Kocurovi, předsedovi LK AS OU, který představí navrhované 

změny JŘ AS OU, které mohou být nyní diskutovány a závěry diskuse pak následně po 

projednání s právním oddělením implementovány do JŘ AS OU. 

Kocur uvedl, že na základě rozhodnutí AS OU konaného dne 20. 1. 2020 LK AS OU a na 

základě zaslaných připomínek senátory AS OU, připravila LK AS OU návrh na změnu 

Jednacího řádu Akademického senátu Ostravské univerzity. Připomínky a návrhy jsou 

shrnuty v zápisu z jednání LK AS OU. 

Konkrétně se jedná o následující návrhy úprav:  

• V části 1 „Úvodní ustanovení“, Čl. 2 odst. 5: „Předseda AS OU je členem kolegia 

rektora.“ navrhuje LK AS OU doplnění o informaci, že v případě, že se nemůže 

zúčastnit předseda AS OU, tak za něj nastupuje jiný jim pověřený člen AS OU.  

Diskutována byla specifikace postupu pověření (nejdříve místopředseda za 

akademickou kurii, případně pak jiný člen (místopředseda za studentskou komoru je 

členem kolegia rektora také). 

• Dalším návrhem je doplnění klauzule o procesu odvolávání děkana, aby došlo ke 

specifikaci termínů a postupu. Připomínkou ze strany senátorů však bylo, 

abychom nevytvářeli precedens, že odvolání děkana je běžnou pravomocí 

velkého senátu. 

Badošek v rámci diskuse uvedl, že tato situace minulý rok nastala a procesně to bylo 

problematické – absence pravidla dávala prostor pro velké riziko zpochybňování 

výsledků. Zmínil příklady řešení obdobné otázky akademickými senáty jiných 

univerzit v ČR.  

Honová podotkla, že situaci řeší Zákon o VŠ a navrhla, aby byl v Jř AS OU odkaz na 

tento dokument, aby bylo jasné, ve kterých případech může AS OU děkana odvolat, 

s upřesněním počtu potřebných hlasů k přijetí rozhodnutí (např. odkazem na 

kvorum nutné pro odvolání rektora). 
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Po další krátké diskusi uvedl Malach, že bude nutné stanovisko právního oddělení, 

tedy je možné navrhnout několik možností a poté je zvážit. 

• V části 3 „Jednání AS OU“, LK AS OU navrhuje doplnit čl. 9 o formulaci 

o kontrasignaci podpisem jakéhokoliv vnitřního předpisu předsedou senátu, aby 

bylo jasné, že na MŠMT byl odeslán dokument, který byl AS OU skutečně 

schválen. 

• V části 3 „Jednání AS OU“, Čl. 9 odst. 2: „Návrhy do programu zasedání včetně 

příslušných podkladů se předkládají písemně nejpozději 7 kalendářních dnů 

před zasedáním předsedovi AS OU, který je bezodkladně postoupí členům AS 

OU. Tato lhůta se nevztahuje na mimořádná zasedání. Součástí návrhu vnitřního 

předpisu OU nebo jeho změny nebo návrhu vnitřních předpisů součástí OU nebo 

návrhu jejich změn je stanovisko právníka OU k souladu tohoto předpisu 

s platnou právní úpravou.“ LK AS OU doporučuje prodloužení lhůty na 

nastudování materiálů na 14 kalendářních dnů. K bodu navrhuje přidat klauzuli, 

že pokud nebudou materiály včas zaslané, nebudou projednány. 

Dodatek o neprojednání pozdě zaslaných návrhů je námětem k diskuzi na zasedání 

AS OU. Možným kompromisem by bylo vyloučit z tohoto bodu samostatně 

schvalování vnitřních předpisů a rozpočtu OU, u kterých by se trvalo na lhůtě 14 

dnů striktně, či posouzení závažnosti dodatečných úprav předsedou AS OU. Úpravu 

lhůty navrhuje LK AS OU především z důvodu, že za 7 kalendářních dnů je velmi 

těžké materiály projednat v rámci příslušných komisí a vypořádat všechny 

připomínky. 

Návrh ze strany senátorů je na doplnění nového odstavce vztahujícího se výhradně 

k vnitřním předpisům, který by mohl mít následující znění: 

„Návrh vnitřního předpisu OU nebo jeho změna nebo návrh vnitřního 

předpisu součásti OU nebo návrh na jeho změnu se předkládají písemně 

nejpozději 14 kalendářních dnů před zasedáním předsedovi AS OU, který je 

bezodkladně postoupí členům AS OU a předsedovi legislativní komise.“ 
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Ferdiánová se zeptala, zda tak striktní požadavek 14 dnů neomezí případné 

mimořádné zařazení nějakého bodu na jednání. 

Plevová odpověděla, že tato možnost tam zůstane – před zahájením jednání bude 

možné v rámci schvalování programu jednání rozhodnout o tom, zda se daným 

bodem senát bude zabývat či nikoliv. 

• V části 3 „Jednání AS OU“, čl. 11 odst. 1: „Ke každému bodu programu se koná 

rozprava. Úvodní slovo k rozpravě přednese předkladatel návrhu, případně jim 

pověřená osoba (zpravidla zpracovatel návrhu).“ LK AS OU navrhuje odstranit 

část „případně jim pověřená osoba (zpravidla zpracovatel návrhu).“ a to 

z důvodu, že se jedná o dublování následujícího odstavce písm. g, který udává, 

že může kdykoliv vystoupit „předkladatel nebo v jeho zastoupení zpracovatel 

návrhu při jeho projednávání.“ 

• V části 4 „Dokumentace a archivace činnosti AS OU“ dále LK AS OU navrhuje 

doplnění čl. 14 o bod, který by dával za povinnost zveřejnit vnitřní předpisy 

schválené AS OU a následně přijaté na MŠMT v originální verzi, která přišla 

z ministerstva, tj. včetně podpisu zástupce MŠMT a kulatého razítka (viz vnitřní 

předpisy např. Masarykovy univerzity). 

• V části 4 „Dokumentace a archivace činnosti AS OU“, čl. 14 odst. 2 písm. e) 

„stručné shrnutí průběhu rozpravy včetně řečníků“ LK AS OU uvádí, že by se 

nemělo jednat o stručné shrnutí, ale o popis průběhu rozpravy. 

• V části 4 „Dokumentace a archivace činnosti AS OU“, čl. odst. 2 písm. g) „jméno 

a příjmení zapisovatele a předsedajícího“ navrhuje úpravu v tom slova smyslu, 

že v současné době v zápisech používáme pouze příjmení bez jména. Smysl by 

to mělo pouze v případě, že by zapisovatel nebyl členem AS OU.  

Kocur závěrem doplnil, že případné další návrhy nebo připomínky mohou být 

zaslány jemu, v kopii předsedkyni AS OU. Následně se na základě podnětů bude 

připravovat nová verze JŘ AS OU, který bude diskutován s právním oddělením. 
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Plevová ještě otevřela diskusi celkově k návrhům, které nebyly komentovány, ale 

senátoři neměli další připomínky. Plevová doplnila, že Jednací řád bude po 

zapracování připomínek předán právnímu oddělení OU a bude předložen AS OU 

buď na březnovém nebo dubnovém jednání ke schválení. 

Ad 5) Různé 

• Plevová: Na paní prorektorku Tomáškovou byl studenty SK AS OU vznesen dotaz 

ohledně zajištěné lékařské péče pro zahraniční studenty. Paní prorektorce byly 

zaslány tři příklady situací (od studenta ze Slovenské republiky studentky 

z Columbie a senátorky Ferdiánové) a důvody potřeby mít lékaře v rámci OU. 

Studenty by zajímalo, jestli by bylo možné, aby některý z doktorů působící na 

OU mohl přijímat studenty buď ze zahraničí či větší dálky, potažmo studenty 

v rámci programu Erasmus+. Je sice povinností mít cestovní připojištění či 

evropské zdravotní pojištění, to však nezaručuje, že se studentům budou 

doktoři věnovat a pomohou jim. Mělo by se samozřejmě jednat o jednotky 

studentů a jako potenciální řešení by také mohl být jakýsi předem daný seznam 

ostravských lékařů na, které by se mohli studenti obrátit.  

Prorektorka Tomášková poděkovala za podnět a uvedla, že přestože zajištění 

lékařů není běžnou povinností univerzit, univerzita nenabízí „školní“ lékaře ani 

domácím studentům, řada (zvláště zahraničních) univerzit zprostředkování péče 

nabízí a nepochybně je to tak správně. Vzhledem k tomu, že počet přijíždějících 

studentů za poslední tři roky výrazně stoupl, očekáváme další nárůst a s tím i 

větší počet studentů, kteří mohou potřebovat vyhledat lékařskou pomoc, začali 

se tématem zabývat jak v Centru mezinárodní spolupráce, tak v „malém“ kolegiu 

rektora. Jelikož běžní praktičtí lékaři nejsou nijak motivováni rozšiřovat svou péči 

o přechodné či jednorázové pacienty, obrátí se na lékaře spjaté spoluprací 

s univerzitou. O možnostech praktické i specializované péče pro potřeby 

zahraničních studentů budou jednat se zástupci ostravské fakultní nemocnice. 

Cílem je sestavit seznam lékařů z oborů, kde lze očekávat největší poptávku 

(praktičtí lékaři, ORL, gynekologie, zubní, případně psychiatři); tito lékaři by dle 

potřeby pak studenty nasměrovali dále k jiným specialistům podle situace. 
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Znalost angličtiny bude nutnou podmínkou. Všichni zahraniční studenti mají 

možnost si před příjezdem požádat o studentského průvodce, buddyho, na nějž 

pak mají kontakt a k jehož povinnostem patří mimo jiné i doprovodit 

zahraničního studenta při nemoci k lékaři a poskytnout doprovodné tlumočení. 

Jak uvádí v položeném dotazu dr. Ferdiánová, každý vyjíždějící i přijíždějící 

student má povinnost si zakoupit zdravotní pojištění na celou délku pobytu; 

doporučujeme kvalitní pojištění s vysokým krytím, nicméně konkrétní typ 

pojištění nelze studentům přikázat, je na jejich rozhodnutí. Tomášková 

předpokládá, že jednání si vyžádá určitý čas – jakmile se podaří ho uskutečnit a 

bude mít nějaké konkrétní výsledky, budu Studentskou komoru a celý Senát OU 

informovat. Doplnila, že podnět nevzešel pouze ze strany studentské komory AS 

OU, ale také ze strany rodičů přijíždějících studentů. 

V rámci diskuse bylo zmíněno, že je také možné zahájit jednání s Městskou 

nemocnicí, která je lokalizována vhodněji s ohledem na ubytovací prostory pro 

zahraniční studenty na kolejích na Hladnově. 

• Plevová: Na pana prorektora Zářického byl vznesen dotaz ohledně aktualizace 

Studijního a zkušebního řádu OU. 

Prorektor Zářický uvedl, že materiál je připraven, definitivní verzi obdržel 

z právního oddělení 30. 1. 2020, následně byl projednán na Studijní komisi a 

poté bude dokument předán panu rektorovi. SaZŘ OU by AS OU mohl být 

předložen na březnovém zasedání. Badoškem byl vznesen dotaz, zda byly 

připomínky ze stran fakult zapracovány. Prorektor Zářický uvedl, že byly 

všechny. 

• Plevová: Senátor Dolana byl osloven studenty FU, aby přednesl jejich žádost, že 

by rádi vystoupili s nótou týkající se klimatických problémů, a postoje naší 

univerzity k nim, na nadcházejícím zasedání senátu (viz Podnět studentů 

FU.docx). Z důvodu pozdního předložení materiálů dala Plevová slovo Dolanovi 

v bodu různé, kde může být návrh představen s tím, že bude případně zařazen 

na některé z dalších zasedání jako jeden z bodů jednání. 
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Dolana přednesl zaslaný dopis. Zároveň nastínil kroky, které již zahájili pro 

zlepšení situace. 

Plevová, s ohledem na celou řadu různorodých otázek položených ve výzvě, 

přislíbila předat dotazy vedení OU a navrhla případné zařazení tohoto bodu na 

některé z dalších zasedání AS OU. 

Václavíková sdělila, že ačkoliv iniciativu studentů podporuje, nedomnívá se, že 

její směřování na platformu AS OU je vhodná. AS OU na tyto otázky nezná 

odpovědi a nemá ani v kompetenci situaci řešit, či nějak monitorovat, proto 

doporučila, aby se to na už tak obsahově předimenzovaná zasedání AS OU 

v budoucnu nezařazovalo. Studenti by se měli obrátit na kompetentní osoby 

z vedení OU (s ohledem na různorodost otázek to bude pravděpodobně 

záležitost více oddělení) a senát případně o dílčích postupech informovat. 

Prorektorka Tomášková doplnila, že dokud nebude celouniverzitní strategie, 

nebude možné situaci řešit komplexně a úspěšně. Zmínila, že pan rektor toto 

podporuje a v souvislosti se strategickým záměrem OU se již některé otázky řeší. 

Doporučuje adresovat dopis přímo panu rektorovi. 

• Plevová v souvislosti se situací na Lékařské fakultě, tlumočila sdělení Sochorové, 

že bylo zastaveno řízení o omezení akreditace stávajícího studijního oboru 

všeobecné lékařství. V listopadu proběhla další kontrola týkající se přijímacího 

řízení, na základě jejíchž výsledků bylo řízení zastaveno. Omezení akreditace 

oboru všeobecné lékařství bylo rektorem OU na základě zveřejnění pracovních 

závěrů interního protokolu předloženo jako jeden z důvodů pro odvolání děkana 

Martínka. Akademický senát LF s tímto nesouhlasil a dvakrát (červen a září 2019) 

doporučil počkat až na ukončení řízení, o což byl požádán i pan rektor. Nicméně 

pan rektor toto nevzal na vědomí a návrh na odvolání děkana Martínka AS OU 

děkana podal. Přestože se nyní ukázalo, že k omezení akreditace nedojde, a tedy 

v těchto bodech podnětu byl návrh na odvolání neoprávněný. 

• Krhutová zmínila, že FSS OU připravuje úpravu Statutu FSS a dokument tedy 

bude v nejbližší době předložen AS OU. 
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• Velek se dotázal, zda se úpravy Jednacího řádu AS OU mohou/mají přenášet do 

případných úprav jednacích řádů fakultních senátů. 

Plevová odpověděla, že povinnost to není, ale je to možné reflektovat. 

• Plevová se dotázala kvestora na termín předložení rozpočtu. 

Kvestor odpověděl, že potřebná data již OU má k dispozici, popsal další procesní 

kroky (jednání s fakultami – s tajemníky fakult, s děkany atd.) s tím, že termín 

předložení rozpočtu AS OU se bude odvíjet od průběhu těchto jednání. 

 

Plevová ukončila zasedání akademického senátu v 14:47. 

Zapsala: Václavíková 

Verifikovala: Plevová 

Ostrava, 17. 2. 2020 

Příloha: Prezenční listina 

 

 


