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Vážený pane rektore, vážené členky, vážení členové Správní rady Univerzity Palackého v Olomouci, 

my, níže podepsaní zaměstnanci UP v Olomouci, odsuzujeme procesy, jež v poslední době proběhly a 

probíhají na PřF UP v souvislosti s podněty anonymních či v anonymitě skrytých oznamovatelů, kteří 

upozorňují na údajná porušení etických standardů vědecké práce.  

Považujeme za zcela nepřípustné, aby děkan jakékoliv fakulty zřizoval pro šetření takových podnětů 

vlastní komise. Především proto, že děkan může být podjatý ve vztahu ke svým názorovým 

oponentům, stejně tak jako jím navržená komise. Pro tyto účely zřídila Univerzita Palackého Etickou 

komisi, které řešení podnětů přísluší a která si může případně vyžádat stanoviska specialistů.  

Nedávná kauza týkající se možného etického pochybení na PřF UP  bohužel ukázala, jak nebezpečný 

precedens může nastat, pokud neprobíhají procesy v souladu s Etickým kodexem UP. Šetření komise 

stanovené děkanem a následné projednávání věci na veřejném zasedání fakultní vědecké rady, aniž 

by spoluautoři byli přizváni k jednání oficiální cestou a byly jim sděleny výsledky jednání komise, 

představují zcela bezprecedentní postupy. Následná masivní medializace bez respektování 

presumpce neviny  a před posouzením podnětu Etickou komisí UP jsou zjevně účelové kroky, které 

mohou nevratně poškodit dobré jméno našich zaměstnanců i celé UP v Olomouci.  

V dalším případě vedlo podobné procesní šetření dokonce k vážným zdravotním komplikacím 

nevinného člověka, kterého respektujeme nejen my, ale i široká akademická obec v ČR a  zahraničí. 

Navíc člověka, jenž celý svůj profesní život spojil s budováním dobrého jména Univerzity Palackého 

v Olomouci a vychoval desítky studentů a následovníků. Ani v tomto případě věc nebyla předána 

rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci, aby tento zvážil její případné postoupení Etické komisi 

UP. 

Byli jsme vždy hrdi na jméno Univerzity Palackého v Olomouci a nechceme ho nechat zničit. Bohužel 

atmosféra strachu připomínající mechanismy totalitních režimů, lustrační procesy a zvláštní formy 

bossingu nedovolují věnovat se plně naší vzdělávací a badatelské práci. 

Obracíme se proto na Vás, vážený pane rektore, s žádostí, abyste zabezpečil předání jakýchkoliv 

podnětů z fakult ohledně možných etických pochybení přímo k Vašim rukám, aby byl zajištěn 

spravedlivý a transparentní proces. Na Přírodovědecké fakultě situace dospěla do zcela krizového 

stavu, kdy se rozkládají vědecké týmy a ničí mezilidské vztahy, což v konečném důsledku vede 

k paralyzaci vědecké i pedagogické práce a k ohrožení plnění závazků v grantových projektech.   

Chceme tímto deklarovat, že již nebudeme poskytovat součinnost vedení fakulty v podobných 

případech. Pokud budou jakékoliv další podobné podněty řešeny jinak než prostřednictvím Vaší 

magnificence nebo pokud dojde k jakékoliv další cílené medializaci kauz, v nichž nebylo 

kompetentními orgány jasně prokázáno pochybení a označen viník, jsme připraveni přistoupit 

k dalším krokům v souladu se zákony České republiky a předpisy platnými na Univerzitě Palackého 

v Olomouci.  


