
 

 

Vyjádření Studentské komory Akademického senátu k nestandardnímu přijímání 
studentů na Lékařské fakultě Ostravské univerzity 
 
Studentská komora Akademického senátu Ostravské univerzity (SK AS OU) s velkou lítostí 
sleduje současnou situaci na Lékařské fakultě OU týkající se nestandardního přijímání 
studentů do oboru Všeobecného lékařství, která poškozuje jak Lékařskou fakultu, tak celou 
Ostravskou univerzitu. SK AS OU tak vnímá svou povinnost se k situaci vyjádřit.  

Proces přijímacího řízení, respektive odvolacího řízení na Lékařské fakultě OU 
probíhal nestandardně, a na základě vyjádření právního oddělení OU a Protokolu o kontrole 
NAÚ, se kterým se mohla SK AS OU seznámit, je pravděpodobné, že docházelo 
k protiprávnímu jednání. Mimo jiné byli v rámci tohoto procesu přijati studenti, kteří nesplnili 
podmínky přijímacího řízení, tzn. nedosáhli požadovaného počtu bodů u přijímací zkoušky. 
Za toto jednání je zodpovědné vedení Lékařské fakulty OU, jelikož s ohledem na znění 
Zákona o vysokých školách § 50 (2): „O přijetí ke studiu ve studijním programu, který 
uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan fakulty.“ S ohledem na fakt, že k tomuto stylu přijímání 
studentů docházelo na Lékařské fakultě OU po celou dobu její existence, jsou za tento styl 
přijímání studentů zodpovědní všichni děkani Lékařské fakulty OU včetně současného 
děkana doc. Martínka. 

I přes odhlédnutí od právních stanovisek vnímá SK AS OU přijímání studentů, kteří 
nesplnili podmínky přijímacího řízení, bez přesvědčivého odůvodnění jako akt neslučitelný 
s univerzitním prostředím, kde by měly být dodržovány základní principy férovosti a předem 
daná pravidla. Tento fakt platí o to více, pokud mohli být takovíto studenti přijati na úkor 
studentů úspěšnějších. Zmíněný proces přijímání studentů tak mohl některé studenty 
poškodit, či přinejmenším vyvolat nedůvěru v objektivitu přijímacího řízení. 

SK AS OU tak spoléhá na to, že vedení Lékařské fakulty OU stejně jako vedení OU 
vyvodí patřičné důsledky ještě před vyhotovením finální zprávy z NAÚ, aby byl dopad těchto 
zjištění pro chod Lékařské fakulty (zejména pak oboru Všeobecného lékařství) i samotné 
Ostravské univerzity minimální.  

V tomto ohledu Studentská komora jasnou většinou souhlasí s avizovaným postupem 
rektora OU prof. Jana Laty, tedy s podáním návrhu na odvolání děkana Lékařské fakulty OU. 
Další setrvání doc. Martínka ve funkci děkana SK AS OU vnímá jako velmi nešťastný krok, 
který může poškodit Lékařskou fakultu OU i Ostravskou univerzitu v očích budoucích 
studentů i nejširší veřejnosti.  
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