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Dva děkani na jedné fakultě. Ostravská univerzita řeší problém, jaký nemá v Česku
obdoby (Video: Seznam.cz)

Studenti jsou nespokojeni se situací ve škole. O pomoc požádali moravskoslezského
hejtmana a také ostravského primátora.

Článek

Studentům Lékařské fakulty Ostravské univerzity došla trpělivost s tím, jaké poměry
panují na jejich škole.

Veřejně se obrátili o pomoc na moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka (ANO) a
ostravského primátora Tomáše Macuru (ANO), aby jim pomohli.

Kritizují přitom kroky současného ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Evžena Machytky,
kterého jmenoval do čela nemocnice ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Kritika
studentů míří i na děkana fakulty Pavla Zonču, které Studentská komora akademického
senátu podezírá v otevřeném dopise z cíleného a plánovaného rozkladu fakulty.

Primátor oznámil, že už požádal o pomoc při řešení situace premiéra Andreje Babiše
(ANO) i ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Studenti také píšou, že bude-li
to nutné, vyhlásí stávkovou pohotovost a případně vyjdou do ulic.

Případ z ostravské fakultní nemocnice (natočeno letos v dubnu) (Video: Vojtěch Blažek,
Seznam.cz)

Na situaci na ostravské lékařské fakultě se odrážejí poměry v ostravské fakultní
nemocnici.

Do jejího čela ministr zdravotnictví jmenoval letos v lednu už zmíněného Evžena
Machytku, který nahradil odvolaného dlouholetého ředitele a ministra Sobotkovy vlády
Svatopluka Němečka.

„Bohužel se nyní dostáváme do takové situace, kdy je vážně ohrožena budoucnost fakulty
i nás studentů. Se strachem a bezmocí sledujeme, jak jsou naši mentoři, kterých si
hluboce vážíme, postupně propouštěni z fakultní nemocnice pod taktovkou pana ředitele
Evžena Machytky a pana docenta Pavla Zonči," uvedli v dopise studenti.

V Machytkově éře skončili ve funkcích čtyři přednostové. K odvolání přednostů je nutný
souhlas děkana fakulty, podle dostupných informací ředitele nemocnice tato odvolání
podpořil právě Zonča. Zonča se přitom do funkce děkana fakulty vrátil po sporech s
vlastní školou až po rozhodnutí soudu, jeho mandát vyprší v říjnu.

Ostravská univerzita ho ve vedení fakulty nechce a s jeho počínáním nesouhlasí. Vztahy
mezi fakultou a nemocnicí jsou tak aktuálně velmi napjaté.

Děkana Zonču vyzvali otevřeným dopisem k rezignaci už před měsícem také zaměstnanci
Lékařské fakulty. „Zcela nestandardně jste se svým týmem vyřešil odchod uznávaných



odborníků náborem nových nekompetentních lidí bez odpovídajícího vzdělání a praxe.
Tito lidé nedokázali řešit zásadní administrativní operace, například při podávání grantů a
vědeckých projektů, a „ochudili“ tak lékařskou fakultu o stovky miliónů korun,“ píše se v
dopise, který k 18. září podepsalo 117 zaměstnanců.
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