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Vyjádření Etické komise Ostravské univerzity  

 

Zápis ze zasedání Etické komise OU ze dne 19. října 2021  
 

Přítomni: prof. Malura, prof. Eliáš, prof. Jarošová, doc. Pumprová, doc. Svobodová  

Omluveni: doc. Krhutová, doc. Lysáček  
Hosté: zaměstnanci A.B., C.D., E.F., G.H.  

 
Poznámka: Pravá jména předvolaných aktérů byla záměrně pseudonymizována, aby 

bylo ochráněno soukromí a důstojnost těchto osob.  

 
Na úvod předseda komise přivítal členy Etické komise OU (dále jen EK), omluvil 

nepřítomné členy (doc. Krhutová zaslala vyjádření) a sdělil časový rámec jednání, s 

nímž členové souhlasili.  
Členové EK byli svoláni na podnět děkana Fakulty umění OU dr. Kalhouse z 30. 9. 

2021.  Jeho předmětem je neoprávněné pořízení skryté nahrávky telefonického 
hovoru ze strany C.D. při jednání s G.H.  bez souhlasu G.H. Dále byl dán podnět na 

neetické chování C.D. vůči A.B.  v podobě nevhodné invektivy (urážlivá SMS 

zpráva). 
Při posuzování, zda došlo k porušení Etického kodexu OU, se pro EK staly 

východiskem zápisy z jednání Akademického senátu Fakulty umění (dále AS FU) a 

Akademického senátu OU, nahrávka ze schůze zainteresovaných aktérů FU OU 8. 
6. 2021, která byla pořízena se souhlasem nahrávaných, poskytnutá emailová 

korespondence, text SMS zprávy z 5. 5. 2021, kterou adresoval C.D.  na mobilní 
telefon A.B., otevřené dopisy C.D. adresované AS FU a tehdejšímu vedení FU, dopis 

A.B.  adresovaný 24. 10. 2021 předsedovi EK OU, vyjádření nynějšího děkana FU 

k výuce studijního programu Produkce v kulturních a kreativních odvětvích z 25. 10. 
2021. Originály dokumentů jsou uloženy u předsedy EK.  

EK zaznamenala pokus ovlivnit výsledek rozhodování poukazem na možnou 

medializaci projednávané kauzy (v dopise A.B.  z 24. 10. 2021). EK se proti těmto 
praktikám důrazně ohrazuje.  

Zvláštní pozornost věnovala EK detailnímu dotazování předvolaných zaměstnanců 
(otázky se týkaly kořenů konfliktu mezi A.B. a C.D., způsobů komunikace související 

s výukou nového studijního programu, důvodů eskalace konfliktu, personálních 

otázek na Katedře teorie a dějin umění FU OU a výběrových řízení na tomto 
pracovišti, stejně jako mezilidských vztahů na FU).  
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Zápis ze zasedání Etické komise OU ze dne 26. října 2021  
 

Přítomni: prof. Malura, prof. Eliáš, prof. Jarošová, doc. Pumprová, doc. Svobodová, 

doc. Krhutová 
Nepřítomen: doc. Lysáček  

 
Předmětem zasedání 26. 10. 2021 bylo formulování stanoviska komise.  

Po debatě a posouzení všech doložených materiálů se komise shodla na stanovisku 

v následujícím znění. 

 

Stanovisko 
Pořízením skryté nahrávky C.D. porušil Etický kodex OU (čl. 2, odst. 2; čl. 4, odst. 1).  

V průběhu jednání EK bylo zjištěno, že C.D. se za vznik tohoto záznamu emailem ze 

17. 6. 2021 G.H. omluvil, C.D. zároveň uvedl, že nahrávku smazal. Při jednání EK 
C.D. uznal, že vytvoření skryté nahrávky je nepřípustné, a vyjádřil nad svým 

jednáním lítost.  
SMS zpráva z 5. 5. 2021, kterou adresoval C.D.  v souvislosti s pracovními 

záležitostmi na soukromý mobilní telefon A.B., obsahuje podle EK urážlivý výrok, 

který je v rozporu s Etickým kodexem OU (čl. 2, odst. 2; čl. 4, odst. 1).    
EK zároveň konstatuje, že komunikace mezi bývalým vedením FU a C.D. byla 

nedostatečná; celou kauzu považuje EK za nešťastnou, s negativním důsledkem 

nejen pro výuku nového studijního programu FU, ale i pro mezilidské vztahy a 
vzájemnou spolupráci na této fakultě.  EK vyzývá zainteresované zaměstnance FU, 

aby usilovali o zklidnění napjaté situace a respektovali v pracovních vztazích principy 
kolegiality a akademické spolupráce.   
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Anna Štarhová 
Verifikoval: Jan Malura, předseda EK OU 
 
 
ROZDĚLOVNÍK: Členové EK OU 
 
 
 
 
 
 
 
        


