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Č.j.: OU-77636/90-2020 

 

 

  

Vyjádření Etické komise Ostravské univerzity  

 

Zápis ze zasedání Etické komise OU ze dne 22. září 2020  
 
Přítomni: Malura, Eliáš, Krhutová, Pumprová, Svobodová 
 
Omluveni: Lysáček, Jarošová 
 
Hosté: studentky OU A. B. a  C. D., zaměstnanec OU E. F.  
 
Poznámka: Pravá jména hostů předvolaných k jednání Etické komise OU byla záměrně 
pseudonymizována, aby bylo ochráněno soukromí a důstojnost těchto osob. 
 
 
Na úvod předseda komise přivítal členy Etické komise OU, omluvil nepřítomné členy (doc. 

Lysáček zaslal vyjádření) a sdělil časový rámec jednání, s nímž členové souhlasili. 

 

Členové Etické komise OU byli svoláni na podnět děkana Přírodovědecké fakulty OU doc. 

Hradeckého, jehož předmětem je chování zaměstnance E. F., které spočívalo v těchto 

případech: 

 

1. Vůči studentce C. D.: doteky spočívající v objetí kolem pasu a hlazení na bocích 

provedené bez souhlasu studentky. 

2. Vůči studentce A. B.: doteky spočívající v položení ruky kolem krku a položením 

dlaně na prs bez souhlasu studentky. 

3. Vůči studentům na vyučovaných předmětech: doteky na tělech studentů prováděné 

bez jejich souhlasu. 

4. Vůči studentům na vyučovaných předmětech: nevstřícné, pohrdavé a ponižující 

chování. 

 
Pro posouzení, zda došlo k porušení Etického kodexu OU a Pracovního řádu OU, vycházela 

Etická komise OU z písemných výpovědí studentek, z výsledků evaluací předmětů 

vyučovaných E. F. (od roku 2015), z výsledků ankety provedené studentkou C. D.  a zároveň 

z  detailního dotazování a přímého jednání a chování předvolaných studentek a 

zaměstnance E. F.  (originály dokumentů jsou uloženy u předsedy Etické komise OU). 
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Po debatě, osobních výpovědích studentek a zaměstnance  E. F. a posouzení všech 

doložených materiálů se komise shodla na stanovisku v následujícím znění. 

 

Stanovisko Etické komise OU: 

 

Výpovědi studentek považuje Etická komise OU za průkaznější a věrohodnější než výpověď  

zaměstnance E. F. Na základě detailního dotazování a jeho srovnání s doloženými 

dokumenty dospěla komise k názoru, že E. F.  porušil Etický kodex OU. Tento vnitřní předpis 

požaduje v jednání zaměstnance náležitou  akademickou kulturu, založenou na respektu 

učitele ke studentům, nezaujatý a vstřícný přístup ve výuce, dodržování zásad kolegiality i 

pravidel slušného chování   (srov. Etický kodex OU, článek 2, bod 1, článek 3, bod 4, 5 a 6 a 

Pracovní řád  OU, článek 5, bod 3 e). Některé  z těchto přestupků se podle evaluací 

objevovaly ve výuce, zejména na cvičeních, E. F. už v minulosti, nebyly však podle 

předložených materiálů dostatečně řešeny přímým nadřízeným (vedoucím katedry) 

prostřednictvím pohovoru s důraznou výzvou k nápravě chování zaměstnance.  

 

Za zvláště závažné přestupky v rámci tohoto podnětu považuje Etická komise OU incidenty 

vykazující charakter sexuálního  obtěžování. 

 

 

 
Zapsala: Anna Štarhová 
Verifikoval: Jan Malura, předseda EK OU 

 
 
ROZDĚLOVNÍK: Členové EK OU 
 


