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17.3.2006
Milí studenti celé zdravotně sociální fakulty, všech oborů,
píšu vám, protože mezi vámi touto formou někoho hledám.
Hledám studenty, kteří si dokáží představit lepší studium na zdr. soc. fakultě, vědí v čem a mají 
chuť se v této věci nějakým způsobem angažovat.

Jsem studentka prvního ročníku porodní asistence, je mi 37 let, jsem matka pěti dětí a  vystudovala 
jsem v SRN psychologii. S mnohými aspekty mého současného studia na soc. zdr. fakultě  nejsem 
spokojená, ba jsem docela nešťastná a chtěla bych se pokusit na fakultě o nějaké změny k lepšímu.

V čem vidím problémy na zsf:

• Považuji zdravotně sociální fakultu za nesvobodnou a se středoškolskými způsoby chování. 
• Trpí tím atmosféra na fakultě a ta má vliv na motivaci resp. demotivaci studentů.
• Chybí zde atmosféra partnerství mezi vyučujícími a studenty vycházející ze vzájemného 

respektu a vědomí vzájemného obohacování.

• Fakulta učí vědomosti a znalosti především reprodukovat než produkovat, kreativitu 
nepodporuje, spíš potírá a tím studenty demotivuje.

• Většina studentů to toleruje, už si na to zvykli, je to i pohodlné, a tak dál znuděně sedí v 
lavicích a o nic moc se nesnaží.
Kde je ale potenciál nás studentů? Naše zájmy se kterými jsme šli studovat? Budeme si za 
nimi stát a nebo je necháme, aby se jen tak vytratily?

• Vedení fakulty praktikuje dvojí morálku: o holismu pouze mluví, ale holismus nežije. 
Fakulta nebere studenta jako individualitu – pokud něčím vyčuhujete, budete nejspíš 
usměrněni, abyste se zařadili do davu. Holismus, který fakulta káže, je zřejmě vyhrazen 
striktně pouze pro pacienty, ale ne pro studenty. Fakulto, přála bych si, abys myslela 
celostněji holisticky!

• Fakulta je zahleděná sama do sebe. Vnější dění – externí odborné semináře, konference, 
akce, dění v daném oboru se jí dotýkají jen okrajově, studenty o tom informuje jen velmi 
málo, natož aby jim byla rádcem a průvodcem.

• Kritické myšlení se na zsf nenosí, fakulta není připravena ho přijmout, většina studentů není 
ochotna ho produkovat. (Přitom kritické myšlení velmi „pročišťuje vzduch“, což by fakulta 
moc potřebovala.) Kritické myšlení potřebuje odvahu, upřímnost a vědomí, že se dělá pro 
dobro věci a ne pro zlo.

• Pokud se my studenti probereme z naší letargie, o něco nám půjde a dokážeme překonat 
strach, dokážeme i konstruktivně kriticky myslet a být partnery do diskuse našim učitelům a 
vedení fakulty s cílem zlepšení studia na zsf.

• Solidarita mezi studenty není příliš rozvinutá, mám na mysli především oborovou 
meziročníkovou  solidaritu – tj. sdělování a předávání vlastních zkušeností mladším 
ročníkům.
Zatím spíše nabývám dojmu, že starší ročníky mají obavy, aby mladší nepřišly příliš 
jednoduše k jejich seminárním pracem.

• Ale což to pojmout tak, že nám všem jde o to, abychom se staly/i dobrými sestrami či 
porodními asistentkami a s určitou hrdostí, že máme co sdělit a že jsme se něco naučily/i, to 
předáme mladším? Nejde o pouhé kopírování informací, ale o jejich doplnění a zkvalitnění, 
o syntézu.



• Na akademické obci v listopadu 2005 jsem mluvila o fenoménu strachu na univerzitě. (Koho 
to zajímá - k tomuto fenoménu se pan děkan na své diskusi vyjádřil následovně: 
http://forum.jcu.cz/zsf/dekan/trivialtopic.2006-02-24.1594270204.)

• Na fakultě skutečně existuje strach, možná je to ale jen strach ze strachu. Strach se projevit? 
Strach z odvety? Ač jsem na akademické obci otevřeně kritizovala paní proděkanku, dostala 
jsem u ní ze zkoušky jedničku a ještě pořád jsem tady. Možná je náš strach jen iluze …

• Zdá se mi, že tento strach je spojen především s katedrou ošetřovatelství.
• Moje povídání o strachu na akademické obci nebylo podloženo žádnými fakty. Jelikož se z 

příspěvku pana děkana nezdá, že by fakulta sama chtěla v tomto smyslu něco dále 
podniknout, bude spíš na nás studentech, zda sami předložíme nějaká fakta, např. výzkum 
strachu na fakultě.

• Některé vyučující z katedry ošetřovatelství považuji za nekompetentní odborně a 
pedagogicky – trpí tím kvalita výuky.

• Vadí nám to – studentům – nebo se s touto kvalitou výuky spokojíme? Stojí vyučující o naši 
zpětnou vazbu? Dáváme jim ji?

• Spokojíme se s tím, že si školu „odsedíme“, nebo budeme požadovat, aby čas zde strávený 
byl také smysluplný?

Co tedy dělat?
Mám nápady, ale nemohu a nechci je realizovat sama. Proto se obracím na vás a hledám 
podobně smýšlející studenty v první řadě k vyvolání diskuse o tom, co by se dalo dělat.
Zvu vás tedy k „diskuzi celé školy“ na internetových stránkách www.spoluzaci.cz. Na „diskuzi 
celé školy“ se dostane každý, kdo má přístup do jakékoliv třídy. Kdo žádný přístup nemá, 
budiž mu toto vodítkem: ID: 86693, heslo: internum, dejte si přezdívku a souhlaste s 
licenčním ujednáním. Nediskutujte v rámci třídy, ale přejděte k „diskuzi celé školy“.

Bylo by príma, kdyby se podobně smýšlející studenti mohli osobně setkat. Pište, volejte, ať 
dáme dohromady termín setkání.

Moje další event. nápady:
• zjištění, co se na zsf nekalého dělo a děje, i ve smyslu katarze – duševního očištění se
• podpora zakládání  oborově diferencované „ligy pro prváky“ jako výraz studentské 

solidarity
• kvalitativní výzkum k tématu strach
• kvantitativní výzkum hodnocení kompetencí vyučujících studenty
• zveřejnění výsledků
• komunikace s vyučujícími, s vedením fakulty
• založení anonymní diskuse studentů na internet. stránkách zsf
• založení diskuse s vyučujícími na internet. stránkách zsf
• podpora vzdělávacích akcí organizovaných samotnými studenty (např. promítání 

tématických filmů, pozvání externích odborníků)
…..

zdraví vás
Dipl.-Psych.Univ. Johanka Kubaňová Castillo
Johanka_Kuca@yahoo.de
386 323 240
776 105 373

http://forum.jcu.cz/zsf/dekan/trivialtopic.2006-02-24.1594270204
mailto:Johanka_Kuca@yahoo.de
http://www.spoluzaci.cz/


Překlad přiloženého dopisu:

viktoria11.de www.viktoria11.de
dílna dokumentárního filmu
Katja   Baumgarten
porodní asistentka a autorka filmů

Hannover, 5.4.2006
Vážená paní Johanko Kubaňová,

děkuji za Váš zájem o můj dokumentární film. Velmi mě těší, že chcete tento film promítnout ve 
škole pro porodní asistentky v Českých Budějovicích. Ráda Vám dávám svolení k nekomerčnímu 
promítnutí filmu v rámci Vašeho vzdělání porodní asistence – i k veřejnému promítání v rámci 
vysoké školy. Brzy bude hotová mezinárodní verze DVD tohoto filmu, kde budou mezi jiným k 
dispozici i české titulky. Ráda Vám pošlu jeden exemplář.
V Německu si tento film získal mnoho pozornosti, rozšíření a vyvolal diskuse – právě i mezi 
odborníky. Nejenže běžel čtyřikrát v televizi, ale  kromě jiného byl promítán v r. 2003 a 2005 při 
největších německých kongresech porodnictví, při 21. a 22. kongresu pro perinatální medicínu v 
Berlíně. Tento kongres je pořádán Německou společností pro perinatální medicínu ve spolupráci se 
Společností pro neonatologii a pediatrickou intenzivní medicínu a ve spolupráci se Spolkem 
německých porodních asistentek. Při mezinárodním kongresu porodních asistentek ICM byl v r. 
2002 promítán ve Vídni a v r. 2005 v Brisbane. Zcela poprvé jsem ho promítala odbornému publiku 
kolegyň v r. 2001 v Drážďanech na německém kongresu porodních asistentek – kde se setkal s 
obzvláštním souzněním – než měl poté při mezinárodním filmovém festivalu veřejnou premiéru.
V r. 2002 byl ve Fuldě při workshopu výzkumu porodních asistentek vyznamenán první cenou za 
nejlepší práci.
Film „Moje malé děťátko“ bývá pravidelně uváděn v kinech – většinou s následující pódiovou 
diskusí k tématu prenatální diagnostiky. Mnozí vedoucí prenatální diagnostici, porodní asistenti a 
asistentky se na této diskusi podíleli a dávali mi velmi pozitivní zpětnou vazbu, jak je tento film 
inspiroval při rozvoji účinných poradenských a pečovatelských možností.

Přeji Vám, aby pro Vaši školu v Českých Budějovicích byl tento film dobrým oživením. 
V německých školách pro porodní asistentky bývá tento film pravidelně zařazován do výuky – 
i v univerzitách pro vzdělání lékařů.

Se srdečnými pozdravy a dobrým přáním na Vaší cestě k povolání porodní asistentky,

Vaše Katja Baumgarten

porodní asistentka a autorka filmu
redaktorka Německého časopisu porodních asistentek



Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.                                                    České Budějovice
Doc. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N.                                                                     15.5.2006
Jírovcova 24/1347
370 04 České Budějovice

  

Věc: Vyjádření

Vážený pane děkane, Vážená paní proděkanko.

Vzhledem k nastalé situaci bychom se chtěly vyjádřit k problému ohledně studentky Hany 

Kubaňové. Tento dopis je psán po konzultaci přímo se studentkami, zejména se studentkou 

Kateřinou S., která byla s paní Kubaňovou přímo na daném oddělení celý týden. 

Zaráží nás a nelíbí se nám její přístup k odborné praxi, chování na praxi, přístup ke 

klientkám a její odborná úroveň. Nemá dostatečné znalosti nezbytné pro výkon praxe (měření tlaku, 

odběry biologického materiálu a základní znalosti ohledně práce s dokumentací – zápis stolice; 

dietní systém). Veškeré nové informace si sice aktivně a pečlivě zaznamená, ale logické souvislosti 

a využití v praxi, které je v naší profesi nezbytné, chybí.

Mimo to se domníváme, že má zásadní nedostatky v souvislosti s vlastními kompetencemi a 

vědomí o existenci práv pacientů a etických norem. Například je pro nás nepochopitelné, jak se 

může klientky, která přišla na UPT ptát, na jaký jde výkon a co jí k tomu vede a jestli by její situace 

nešla řešit jinak, navíc pokračuje-li v tomto „výslechu“ i po zákroku. Není právě toto porušování 

práv pacientů? Přijde nám to neslušné a krajně nevhodné. Bere si kontakty na klientky, aby jí 

potvrdily účast na praxi a její milé a vstřícné vystupování. Nelíbí se nám, že zatahuje okolí do svých 

evidentně nevyřešených problémů. Má na to právo? Dalším příkladem je situace, kdy paní 

Kubaňová nechtěla splnit ordinaci lékaře a podat lék k indukci porodu, se slovy, že by bylo lepší 

nechat to na přírodě. Může z toho být v budoucnu problém nejen její, ale i nás, porodních 

asistentek, a tomu chceme zabránit.

Jsme si vědomy toho, že moderní porodnictví se vrací k přirozenosti, jako tomu bylo dříve, 

ale nesmíme dopustit, abychom se vracely špatným směrem. 

Když pomineme její odborné nedostatky, vadí nám, že vyvíjí psychický nátlak nejen na 

klienty, ale i na své okolí a na pedagogy. Nás všech se dotýká její negativní kritika vůči paní Mgr. 

K.. Paní Mgr. K. nám všem vždy nabídla pomocnou ruku, když bylo potřeba. Díky její ochotě a 

vstřícnosti bylo pro nás studium snazší a příjemnější. Navíc neznáme klidnějšího a tolerantnějšího 

člověka. Bc. Andrea F. a studentky Marcela D., Kristýna H., Tereza K., Zuzana K., Kateřina H., 



Lucie Č., my všechny jsme byly přítomny rozhovoru, kdy paní Mgr. K. oznámila paní Kubaňové, 

že nedostane zápočet, protože jsme zrovna v té době na tomto oddělení psaly test, a ani 

v nejmenším nám jednání paní Koudelkové nepřišlo afektované ani emocionální, jak paní 

Kubaňová uvádí. Je nám líto, že mnohé problémy, které paní Kubaňová má, a sama je nevidí, řeší 

tak, že je svede na paní Mgr. K. 

Nikoho neodsuzujeme, ale paní Kubaňová by si měla uvědomit, že nedělá vizitku jenom 

sobě, ale i nám, porodním asistentkám, a koneckonců i celé ZSF. Pane děkane, paní proděkanko, 

paní Kubaňová nám komplikuje studium, neustálé řešení jejích problémů nás vyčerpává. Doufáme, 

že se tento „problém“ už jednou pro vždy vyřeší. 

          

          S pozdravem 1. ročník porodních asistentek

       Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

   Zdravotně sociální fakulta



Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.                                                  

Doc. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N.                                                                    

Jírovcova 24/1347

370 04 České Budějovice

Chvalkov 18.5.2006

Vážený pane děkane, vážená paní proděkanko, 

ráda bych reagovala na dopis z 15.5., který Vám o mně napsaly studentky 1. ročníku porodní 

asistence.

Mají sice pravdu, ze některé odborné věci nevím a neumím. Ale na praxi jsem proto, abych se je 

naučila. Koneckonců písemné práce z ošetřovatelských postupů jsem napsala jako i ostatní 

studentky. V nemocnici na odděleni jsem byla dva dny a potom mě Mgr. K. z praxe vyhodila. 

Pozvala si mě do samostatné místnosti a mezi čtyřma očima mi sdělila, že mi zápočet z praxe nedá, 

protože jsem 1. den neměla bílé oblečení, 2. den mi chyběla visačka se jménem a na odděleni v 

nemocnici jsem jeden den přišla o 45 minut později a druhy den o 15 minut později. Na základě 

těchto čtyř věcí mě Mgr. K. vyhodila. Přitom jsem byla ochotná tato zpoždění napracovat.

Podala jsem si proto žádost k paní proděkance o komisní prošetřeni neudělení zápočtu. 

Dále studentky ve svém dopise píší, ze jsem "vyslýchala" klientku, která přišla na UPT. Není to 

pravda. Pokud to chtějí tvrdit, ať tedy tato domnělá klientka promluví a potvrdí to. 

I případ s odmítnutím splnění ordinace lékaře - nepodání léku k indukci k porodu je vymyšlený. 

Nikdo mě na praxi o nic takového nežádal.

Mám z toho všeho pocit, ze psychologicky nátlak je spíš vyvíjen na mě.

Mně přitom nejde o nic jiného, než abych mohla v klidu studovat a dostudovat.

Vážený pane děkane a paní proděkanko, žádám Vás, abyste prošetřili pravdivost tvrzení, které 

uvádějí studentky o mé osobě.

Zdraví

Dipl.-Psych.Univ.Hana Kubaňová



UNIPA Dipl.-Psych.Univ. Hana Kubaňová

profesní organizace porodních asistentek v Čechách Chvalkov 22

Dagmar Suchá Trhové Sviny

Jahodová 2888 374 01

Praha 10 tel: 386 323 240

106 00 e-mail: Johanka_Kuca@yahoo.de

Vážené porodní asistentky, Chvalkov, 31.5.2006

obracím se na Vás kvůli své komplikované situaci jako studentka porodní asistence 1. ročníku na 

zdravotně-sociální fakultě na Jihočeské univerzitě. Vím, že sice řešíte v první řadě profesní 

záležitosti porodních asistentek a mé potíže jsou spíše studijního rázu, ale úzce souvisejí s definicí 

porodní asistentky, s náplní její práce a tedy i s kvalitou výuky k této profesi.

Svým věkem a vzděláním trochu vybočuji z řad spolustudentů – je mi 37 let, vystudovala jsem na 

univerzitě Erlangen-Nürnberg v SRN psychologii a jsem matkou pěti dětí.

Sociálně zdravotní fakultu jsem začala studovat v zimním semestru 2005, jsem teď tedy v druhém 

semestru bakalářského studia.

Již ze samého začátku mého studia jsem fakultu vnímala jako velmi nesvobodnou a veřejně jsem to 

řekla na Akademické obci v listopadu 2005, což bylo celofakultní setkání studentů, vyučujících a 

vedení fakulty.

Patřím k motivovaným a aktivním studentům, proto jsem při cvičeních kladla dost otázek, 

využívala konzultační hodiny, chtěla reflektovat své písemné práce.

Zároveň se považuji za kriticky myslícího studenta, proto jsem se vyjadřovala ke kvalitě výuky, se 

kterou jsem nebyla spokojena a kritizovala různé nešvary na fakultě.

V únoru 2006 jsem se snažila vyjednat si na fakultě kvůli svým malým dětem 6-hodinové směny v 

nemocnici místo 8-hodinových. Byl to obrovský problém. Jako zaměstnanec bych měla na leccos 

právo, ale jako student ne. Nakonec jsme se s vedením fakulty dohodli na kompromisu 7,5 hodiny 

ale pouze na tento semestr.



V březnu 2006 mi mé spolužačky oznámily, že se od mého kritického myšlení distancují a 

počátkem dubna 2006 jsem byla pozvána na setkání organizované vedením školy, kde se toto 

distancování probíralo veřejně a musela se před 15 lidmi zodpovídat z toho, že mám jiné názory než 

většina studentů. Na tomto setkání mi bylo také vytýkáno, že propaguji porody doma a studentky 3. 

ročníku si stěžovaly, že jsem jim nabídla promítnutí filmu „Moje malé děťátko“ od Katji 

Baumgarten.  Nemám pocit, že bych porody doma na fakultě propagovala, ale jakoby stačilo 

povědomí o tom, že jsem své děti porodila doma, že mě porody doma zajímají a že bych jako 

porodní asistentka ráda poskytovala primární terénní péči, jejíž součástí může být i poskytování 

péče při porodu doma, což je podle zákona 96/2004 legální.

Po tomto setkání jsem dostala čtyři hrůzné anonymní maily, ve kterých mi bylo  vyhrožováno i 

podáním trestního oznámení. 

10.5.2006 jsem byla po 7 dnech vyhozena z celé desetitýdenní praxe za banality (první den mi 

chybělo bílé oblečení, druhý den visačka se jménem, 6. a 7. den jsem měla pozdní příchody na 

praxi), za které se běžně z praxe nevyhazuje. Naše vyučující mi mimo jiné vytkla, že mi věnovala 

nadstandardně více času než ostatním studentům, což ale znamená pouze to, že jsem jako jediná ze 

třídy pravidelně využívala její konzultační hodiny k dotazům a jako jediná chtěla vždy vidět a 

reflektovat své písemky.

Několik dnů po mém vyhození z praxe vznikl dopis podepsaný 1. ročníkem porodních asistentek 

(mých spolužaček) a adresovaný děkanovi fakulty, ve kterém mé spolužačky útočí proti mně 

podivnými argumenty a nepravdami z praxe (viz příloha). Bránila jsem se dopisem děkanovi (viz 

příloha). Potom ještě někdo poslal jedné spolužačce výhružný mail a ona z něj obvinila mě či mé 

„stoupence“.

Momentálně běží moje písemná žádost o prošetření důvodů neudělení zápočtu z praxe. Vedení 

školy mě kvůli tomu pozvalo na schůzku, která se má konat v týdnu od 29.5. Obávám se na této 

schůzce dalšího psychického nátlaku.

Celkově své studium na fakultě zdravotně sociální hodnotím jako pro mě velmi psychicky náročné 

a to z toho důvodu, že je na mě vyvíjen psychický nátlak a cítím se být objektem mobbingu, který 

chce pravděpodobně docílit toho, abych sama dobrovolně opustila fakultu.

Přitom za příčinu všech problémů považuji pouze své odlišné názory, které nikomu nevnucuji, ale 



zároveň se jimi netajím, mé osobní preference porodů doma a mou kritiku kvality vzdělání 

porodních asistentek. Místo toho, abych byla na fakultě přijímána jako z psychologického hlediska 

dobře připravený student a aby zde byly zhodnoceny mé dosavadní znalosti, vědomosti a 

zkušenosti, je tomu přesně naopak. Jsem nepohodlným studentem, který se příliš mnoho ke studiu 

vyjadřuje. 

Koho však takováto fakulta vychovává? Fakulta nejenže nevychovává studenty k samostatnému 

myšlení a tím i k samostatnému výkonu profese, ale dokonce potírá vlastní úsudek a názory 

studenta, vyžaduje slepé následování a bezpodmínečnou poslušnost.

Nemyslím, že takovýto vzdělávací program pro budoucí porodní asistentky by přispěl k vybudování 

svébytné profese porodní asistentky, o kterou se české profesní organizace porodních asistentek 

snaží.

Prosím Vás proto o pomoc a o i ntervenci v této mé komplikované situaci.

S úctou 

Dipl.-Psych.Univ. Hana Kubaňová

PS:  Setkání s vedením školy ohledně řešení toho, proč mi nebyl udělen zápočet z praxe by se mělo 

uskutečnit v úterý 6.6. dopoledne.

 



Prof. MUDr. M. Velemínský, Csc. 16.6.06
Děkan ZSF JU
Jírovcova 24/1347
České Budějovice
370 01

Věc: Stížnost na chování paní Kubaňové

Dne 15.6.jsme s kolegyní Bc. F. a se čtyřmi studentkami PA PS psaly 3. opakovací test na 
ošetřovatelské postupy. Ten test byl rozhodující. V případě, že jej studentky nenapíší, nemohou jít 
na zkoušku z ošetřovatelských postupů, nemají zápočet a dostávají se do meziročníku. Studentka 
Kubaňová si vyndala kopírovací papír a všechny otázky i odpovědi z testu si psala průpisem. Na 
upozornění, že žádný student si toto nepíše a že je samozřejmé, když se píší rozhodující testy, mí 
student na lavici pouze psací potřeby a příslušný test (pouze u výpočtů má papír k tomu určený), 
paní Kubaňová odpověděla, že to není nikde napsané. To je sice pravda, ale každý normální student 
nepotřebuje mít takové samozřejmé věci nikde napsané a sotva by si něco podobného dovolil. S 
kolegyní Bc. F. jsme jí opět upozornili, že to není vhodné a ona nás ignorovala a odvětila,  že když 
budeme trvat na tom, aby vyhodila průpisové papíry, tak nám nedá test a odejde s ním domů. 
Dokonce řekla, abychom jí to dali písemně, že ji vyhazujeme a obvinila nás, že ji vyhazujeme, při 
čemž nikdo jí nic takového neříkal a klidně si pokračovala v psaní dále. Všechny studentky na to 
nechápavě kroutily hlavou a nesouhlasily s chováním paní Kubaňové. Jedna studentka podotkla, že 
by si to mohl psát každý a naučil by se tím odpovídat na určité otázky a nemusel by se učit nic 
jiného. (Testy se samozřejmě dělají pokaždé nové, ale určitá pravděpodobnost opakování některých 
otázek tady je.) Když studentky test dopsaly a od všech jsme testy sebraly, tak paní Kubaňová 
musela ještě prodlužovat dobu odevzdání tím, že si musí ještě něco opsat. Když jsem jí řekla, že 
měla dost času na práci a stíhala si i všechno opisovat, tak má určitě všechno hotové Schválně mě 
ještě dlouho nechala čekat a odevzdání práce schválně prodlužovala. Test nenapsala, měla mínus 70 
bodů. Ještě jedna studentka také test nenapsala,  měla mínus 59,5 bodu. Při sdělování studentkám, 
že nesplnily, že si musí postupy zapsat znovu, dostávají se do meziročníku a nemohou vykonávat 
individuální letní praxi, mě opět paní Kubaňová začala napadat, že nemluvím pravdu. (Je to ověřené 
na studijním oddělení, že pravdu mám.) 
Nevadí mi, že mě paní Kubaňová neustále nepadá, již jsem si zvykla, ale myslím si, že její chování i 
napadání studentů i celé fakulty by mělo mít nějaké hranice, které by jí měly být naznačeny nebo 
vymezeny. Když jí dovolíme, aby si opisovala otázky našich testů (jsou majetkem univerzity), ona 
to použije proti nám a nechá si to opravit někde jinde a my potom budeme muset zdůvodňovat 
každý bod, který jsme jí odečetli. Netýká se to jen paní Kubaňové, ale týká se to všech studentů. 
Když se budou psát jakékoliv testy, budou následovat její příklad a my budeme neustále něco 
zdůvodňovat. Ona bude v meziročníku s novými studentkami a situace se bude neustále opakovat. 
Ptám se, proč bychom se neměli bránit a také jak vypadá vyučující před ostatními studenty, který je 
bezdůvodně již po celý rok napadán? Myslím si, že bychom si všichni neměli od ní nechat líbit její 
chování a neustále jí ustupovat, protože její obviňování nabývá na intenzitě.

Mgr. V. K., katedra ošetřovatelství



Prof. MUDr. M.Velemínský, Csc. Č. Budějovice

Jírovcova 24/1347 razítko ZSF 12.6.2006

370 04 České Budějovice 14.6.

č.j. 71/14/06/2006

Věc: Stížnost

Vzhledem k nastalé situaci bychom chtěly podat stížnost na naši spolužačku paní Hanu Kubaňovou. 

Na společném setkání s panem děkanem jsme jako studentky ZSF a spolužačky paní Kubaňové, 

vyjádřily svůj názor ohledně jejího jednání a konání, se kterým nesouhlasíme. Atmosféra mezi námi 

a paní Kubaňovou se postupně zhoršovala. Z počátku jsme respektovaly její názory i kvůli jejímu 

vyššímu věku, považovaly jsme ji za dospělou ženu s racionálním pohledem na svět a touhou něco 

změnit. Víme, že jako studenti nemáme právo posuzovat její osobnost, ale její vyhrocené chování 

nás vede k podání této stížnosti. My se s názory paní Kubaňové neztotožňujeme, ale respektujeme 

je. Ze strany paní Kubaňové tomu ale tak není. Za naše projevené názory nám od paní Kubaňové 

začaly chodit e-maily, ve kterých nás obviňovala ze šířené lží a pomluv.  Poté se do problému začali 

zapojovat cizí lidé z okolí paní Kubaňové. Porušila naše práva, když bez našeho vědomí těmto 

lidem poskytla naše soukromé  e-mailové adresy, na které nám  začaly chodit nevyžádané e-maily. 

Situace došla tak daleko, že nám byly zasílány anonymní pohlenice ze serveru? www.pohlednice.cz, 

ve kterých nám bylo vyhrožováno. Sama paní Kubaňová nám oznámila, že se od dotyčných e-mailů 

distancuje, ale zároveň nám sdělila, že za naše chování a údajné pomluvy na nás podá trestní 

oznámení. Obviňuje nás, že na její osobu vyvíjíme psychický nátlak, ale máme pocit, že je to spíše 

naopak. Vyslýchá studenty před budovou ZSF a snaží se je manipulativním jednáním znejistit a 

poštvat proti sově navzájem. Tato vypjatá situace nám není příjemná a komplikuje nám nejen 

studium, ale i osobní vztahy v celém ročníku.

Pavlína H.  1.PA

(vl. podpis)

Tereza K. 1. PA

(vl. podpis)

http://www.pohlednice.cz/


Důvody k neudělení zápočtu z letní semestrální odborné praxe
Studentce  Kubaňové  byl  vypracován  individuální  plán  odborné  praxe  –  měl  upravenou 

pracovní dobu podle svých požadavků a byla s ním spokojená ( Ranní služba – od 6.30 do 13.30 
hod. odpolední služba od 11.00 do 18.30 hod. ).

První napomenutí dostala paní Kubaňová 24.4.06 za to, že první den praxe měla na sobě 
hnědé džíny a žluté tričko. Na přezutí neměla nic, tak jí sestřička půjčila gumové, bíle pantofle 
( měla mít uniformu ). Věděla moc dobře ( má to i písemně ), že má mít kompletní uniformu. 

Druhé napomenutí  jí  bylo  uděleno 25.4.06  za  to,  že  neměla  označení  a  měla  špinavou 
halenu od uniformy. Bylo jí sděleno, že se musí řídit kritériemi JU ZSF a  musí mít celou uniformu.

Třetí  napomenutí  bylo  uděleno  paní  Kubaňové  9.5.06  za  pozdní  příchod  na  pracoviště 
konzervativní gynekologie. Místo v 6.30 hod. přišla v 7.15 hodin bez omluvy. Bc. F. jí sdělila, že si 
chybějící čas napracuje. Před skončením pracovní doby a  po upozornění staniční sestrou, že si musí 
podle jejího plánu chybějící čas napracovat, studentka odchází a nerespektuje staniční sestru ani Bc. 
F. (odchází ve 13.30 hod). Podle informací od staniční sestry R. nemá psací potřeby a půjčuje si je 
na oddělení.

Další přestupky. Dne 10.5.06 paní Kubaňová přišla zase pozdě a to v 6.45 hod. a opět se 
nikomu neomluvila. Při dotazování paní Kubaňové, proč přišla oba dny pozdě a proč se neomluvila, 
mi odpovídá,  že nezná telefonní číslo do nemocnice ( všechno bylo studentkám sděleno a paní 
Kubaňová má mobilní telefon). 

Studentka je opět neupravená (má rozpuštěné vlasy, na nohou tlusté, špinavé ponožky, její 
halena je zapraná a navíc průhledná – jsou jí vidět prsní bradavky, sestřičky si na ní stěžují, že 
nedodržuje osobní hygienu, což je patrné na první pohled). 

Dle údajů sestřiček z oddělení a naší studentky S. se studentka Kubaňová  vyptávala, proč 
pacientky jdou na výkon UPT, že by se to dalo řešit jinak. (Porušení práv pacientek, morálních i  
etických práv a zasahování do soukromí klientek). Sestřička K.  si všimla, že si paní Kubaňová bere 
kontakt pacientky, která je mentálně postižená a dává jí něco podepsat. Studentka S. upřesňuje, že 
paní Kubaňová sbírá podpisy pacientek, aby jí podepsaly, že se k nim pěkně chová a že na té praxi 
byla. Studentka Kubaňová měla jít aplikovat senzibilizaci u rodičky, která je po termínu porodu. 
Ona se ptala, jestli by nebylo lepší jí tu injekci nepíchat a nechat to na přírodě, že by jí poskytla 
psychologický rozhovor a že by paní porodila sama. Podle údajů sestry z oddělení. (Má studentka 
Kubaňová smlouvu s Nemocnicí a.s. a má oprávnění zde poskytovat psychologické konzultace – 
nemá a opět překračuje svoje pravomoce a dělá na praxi co nemá ).

Za její přestupky jí nebyl udělen zápočet z praxe, což ona ignoruje a na praxi zůstává i přes 
upozornění, že tam už nemá, co dělat. Poslechla  pana primáře Sáka a oddělení opouští až další den.

Důvody k neudělení zápočtu z ošetřovatelských postupů
Studentka Kubaňová nenapsala  (neprospěla) 3 testy z ošetřovatelských postupů, které byly 

podmínkou k připuštění ke zkoušce.
První test měl maximální počet bodů 236, minimální počet bodů 188, ona měla 177,5 bodů, 

což je minus 58,5 bodů.
Druhý test měl maximální počet bodů 299, minimální počet bodů 241, ona měla 194 bodů, 

což je minus 105 bodů.
Třetí test měl maximální počet bodů 195, minimální počet bodů 155, ona měla 113 bodů, 

což je minus 82 bodů. 

  

Sepsala: Mgr. V. K.



rektor Jihočeské univerzity
Prof. PhDr.Václav Bůžek, Csc.
Branišovská 31
České Budějovice

Vážený pane rektore,
vážená nezávislá komise, Chvalkov, 27.6.06

v rámci řešení konfliktů, které vznikají mezi mnou a akademickými zaměstnanci a 
studenty ZSF JU bych Vás ráda informovala o historii vzniku těchto konfliktů resp. o 
jejich pozadí a kontextu.

• fakta

Již ze samého začátku mého studia (ZS 2005/06) jsem ZSF vnímala jako 
nesvobodnou, což jsem veřejně řekla na Akademické obci v listopadu 2005. 
Vyjadřovala jsem se k akademickým svobodám a k atmosféře strachu na fakultě. (viz 
příloha).

Mám pět dětí - z toho dvě nejmladší v předškolním věku a nejmladšího syna (17 
měsíců) ještě kojím – a proto jsem se v únoru 2006 snažila vyjednat si s vedoucí 
praxe Mgr. K. a následně s vedením fakulty pro nadcházející praxi  šestihodinové 
směny místo osmihodinových. Byl to velký problém. Jako zaměstnanec bych měla na 
úpravu pracovní doby právo ale jako student ne. Nakonec jsme se s vedením fakulty 
dohodli na kompromisu 7,5 hodiny ale tato výjimka mi byla povolena pouze na letní  
semestr 2006.

V polovině března 2006 jsem se obrátila na studenty ZSF dopisem, který vyzýval ke 
studentské spolupráci za účelem zlepšení studia na fakultě. V tomto dopise jsem 
uvedla, v čem vidím nedostatky na fakultě. (viz příloha)

V březnu 2006 mi mé spolužačky z prvního ročníku porodní asistence oznámily, že se 
od mého kritického myšlení distancují a počátkem dubna 2006 jsem byla pozvána na 
setkání organizované vedením školy, kde se toto distancování probíralo veřejně. Byly 
zde přítomny studentky porodní asistence z 1. a 3. ročníku a musela se před 15 lidmi 
zodpovídat z toho, že mám jiné názory než většina studentů. Zároveň zde byl zmíněn 
a částečně probírán i můj dopis studentům z poloviny března.
Na tomto setkání mi spolužačky z prvního ročníku vytýkaly, že se při vyučování 
příliš mnoho ptám a prý tím zdržuji výuku a že se kvůli mně zhoršil vztah 
vyučujících k celé třídě.
Spolužačka z 3. ročníku porodní asistence mi vytkla, že jsem si dovolila jejich třídě 
nabídnout promítnutí filmu „Moje malé děťátko“ od německé porodní asistentky 
Katji Baumgarten.  Zároveň mi tato spolužačka veřejně vytkla, že propaguji porody 
doma.



Během dubna jsem dostala čtyři anonymní maily, ve kterých byly neslušným 
způsobem napadány mé názory, postoje i mé soukromí a bylo mi v nich bylo  
vyhrožováno i podáním trestního oznámení.

Dne 10.5.06  jsem byla vedoucí praxe Mgr. K. po sedmi dnech vyhozena ze 
semestrální odborné praxe za banality (první den mi chybělo bílé oblečení, druhý den 
visačka se jménem, 6. a 7. den jsem měla pozdní příchody na praxi), za které se 
běžně z praxe nevyhazuje. Podala jsem si u vedení fakulty žádost o prošetření důvodů 
neudělení zápočtu z praxe. Dostala jsem odpověď, že vedení fakulty jednání vedoucí 
praxe schvaluje. (viz příloha)

15.5.2006 napsaly mé spolužačky z 1. ročníku dopis proti mně a poslali ho vedení 
fakulty. (viz příloha)
Jelikož se mě tento dopis svým stylem a lživými informacemi hluboce dotkl,  
reagovala jsem na něj obranným dopisem vedení fakulty. (viz příloha)

Několik dnů potom dostala jedna z iniciátorek tohoto dopisu výhružný e-mail (tygra) 
a obvinila mě z odeslání tohoto e-mailu. Já jsem však tento e-mail neodeslala ani 
jsem k jeho odeslání nikoho nenabádala.

Koncem června 2006 jsem nedostala od Mgr. K. zápočet z dalšího předmětu  - z   
ošetřovatelských postupů, ze kterého jsem psala třikrát test, a proto jsem nebyla 
připuštěna ke zkoušce.
Mám podezření, že mé testy nebyly opravovány korektně a stejně jako ostatním 
studentkám. Podala jsem opět žádost o prošetření neudělení zápočtu. Pan děkan ZSF 
mi slíbil, že mi umožní náhled do těchto testů.

2. interpretace faktů

Domnívám se, že počátek všech mých potíží na fakultě tkví v tom, že jsem si jako 
student dovolila  na Akademické obci a v dopise studentům praktikovat kritické 
myšlení.

Domnívám se, že negativní roli hraje paradoxně to, že již jsem absolventkou jedné 
vysoké školy-  univerzity v Bavorsku, SRN a mám více životních zkušeností než mé 
dvacetileté spolužačky, protože jsem starší a jsem matkou pěti dětí. Mám pocit, že 
toto je problémem především pro některé vyučující. Mé znalosti  a zkušenosti nejsou 
v mém studiu porodní asistence přínosem, ale spíš „překážkou“, protože již nejsem  
libovolně formovatelná.

Domnívám se, že negativně se projevuje i fakt, že na některé věci mám názory, které 
nejsou ZSF milé, např. názor na porody doma. Domnívám se však, že by studium na 
ZSF nemělo podmíněno „správnými názory“ a že by fakulta měla tolerovat pluralitu 



názorů.

Negativně se může projevovat i to, že jsem na německé univerzitě zažívala skutečné 
akademické svobody a těžko se smiřuji se s tím, že na ZSF jsou některé tyto svobody 
pouze formálně proklamované (svoboda projevu názoru, kritické myšlení, studium z 
různých zdrojů, osobní studijní plán)

Celkově se mi zdá, že fakulta nemá problém se studenty, kteří  studují podle zajetých 
zvyklostí a doporučení, ale nemá dostatečnou toleranci ke studentům, kteří se ve 
všem nezařadili do davu a jsou něčím jiní.

Problémům, které mají mé spolužačky se mnou, nerozumím. Nemám problémy s 
většinou spolužaček z mého ročníku. Zdá se mi, že konflikty vyvolávají pouze dvě 
studentky z ročníku, které jsou autorkami dopisu panu děkanovi z 15.3.2006. 
Vydávají své mínění však za mínění celé třídy. Pan děkan ZSF řekl, že se bude snažit 
tuto situaci vyřešit.

Fakulta mi neudělila zápočty ve dvou stěžejních předmětech pro porodní asistentky.
Díky neuděleným zápočtům musím do meziročníku, tzn. že neabsolvované předměty 
musím opakovat a nemohu v příštím roce absolvovat jiné odborné předměty, které 
jsou na tyto vázané. Mé studium se tím prodlužuje o 1 rok.

Obávám se, že fakulta (resp. někdo z fakulty) se mě vším, co se doposud stalo, snaží 
studium znechutit a zkomplikovat, abych dobrovolně odešla, aby se fakulta zbavila 
nekonformního studenta.
Bráním se a jde mi o to, aby takovéto praktiky na fakultě nebyly efektivní a aby 
studium na ZSF bylo závislé na výsledcích studia a ne na názorech, postojích, 
zalíbení se či naopak znelíbení se někomu.

Celkově své studium na fakultě zdravotně sociální hodnotím jako pro mě velmi 
psychicky náročné a to z toho důvodu, že je na mě vyvíjen psychický nátlak a že se  
od března 2006 cítím být objektem šikany a mobbingu. Trpí tím celé mé studium a 
hlavně mé výkony u zkoušek v tomto zkouškovém období.

Zdraví vás
Dipl-Psych. Univ. Hana Kubaňová
Chvalkov 22
Trhové Sviny
374 01
386 323 240
776 105 373



Milá paní K., Chvalkov, 9.7. 2006

dostala  jsem od pana děkana písemně důvody k neudělení  obou zápočtů,  které  jste sepsala  Vy. 

Nejdříve jsem myslela, že podám stížnost kvůli uvádění lživých argumentů o mé osobě. (Nevím, 

odkud  máte  své  informace  a  nevím,  jestli  to  víte,  ale  ta  situace,  že  jsem  měla  jít  aplikovat 

sensibilizaci u rodičky, se vůbec takhle nestala, to si prostě někdo vymyslel a plno dalších věcí je 

takových velmi relativních.) Pak jsem si říkala, že by to bylo do jisté míry legrační, kdyby potom, 

co jste podala Vy stížnost na mě, bych ji podala zas já na Vás a že by pan děkan asi vylít' z kůže, 

kdyby to měl zase řešit :O))  A taky jsem si říkala, že tenhle ping pong můžeme dohnat až do 

absurdity, ale že to nikam nevede, resp. nevede to k ničemu pozitivnímu.

Mám pocit, že komunikujeme o zástupných problémech a ne o tom, co skutečně je.

Co tedy skutečně je?

Chtěla bych se Vám omluvit za to, že jste kvůli mně zažila tolik trápení. Pravděpodobně jsem Vás 

něčím zranila, ale nevím přesně čím, resp. nevím, kde to začalo.

Vážím si Vás jako člověka i toho, že jste mi věnovala více času než ostatním studentkám. Neměla 

jsem nic proti Vám jako člověku, dokud jste mi nezačala dělat problémy se zápočty, ale ani teď 

proti Vám nechovám žádnou vyloženou zášť. Jen jsem zbystřila. Nechci s Vámi bojovat, protože to 

nevede k ničemu pozitivnímu.

Přijímám, že jste mi neudělila zápočet z praxe i z ošetřovatelských postupů, jako trest za trápení, 

které jste kvůli mně zažila.

Nebudu požadovat přehodnocení neudělení zápočtu z oš. postupů ani srovnání hodnocení písemky 

mé a mých spolužaček, resp. vezmu svou žádost zpět. U pana rektora řekl pan děkan, že svou práci 

děláte dobře a myslím, že by bylo dobré, aby u tohoto rčení zůstalo.

Byla bych jen ráda, kdybyste mě v budoucnu nechala projít praxí a i dalšími předměty tak jako 

ostatní spolužačky. Nežádám Vás o žádné výjimky či výhody, ale o normální smysluplné jednání a 

hodnocení. Abych se při další praxi vyhnula problémům, prosím Vás, jestli byste mi do nástupu na 

další  praxi  mohla  dát  písemně   nebo  mě  odkázat  na  písemný  zdroj:  jak  musím být  na  praxi 

oblečená, co nesmím nosit, co je náplní praxe, co naopak není náplní praxe, o čem mohu s pacienty 

komunikovat, o čem nesmím s pacienty komunikovat, pravidla pro napracování event. zpoždění, 

atd. Některé samozřejmosti spolužaček ze zdravotních škol mi totiž nejsou dostatečně známy.

Zároveň Vám chci ale říct, že pokud bych v dalším studiu nabyla dojmu, že mi záměrně děláte 

problémy, nemohla bych to již jen tak prostě přijmout, protože by šlo o mé vyloučení z fakulty a 

musela bych se bránit všemi dostupnými prostředky. Proto Vás prosím, abyste mě nechala v klidu 

projít kolem Vás. Nechci Vás nijak záměrně ničit a prosím Vás, abyste neničila ani Vy mě. Budeme 

se  muset  i  v  dalším  běhu  studia  potkávat  a  budu  u  Vás  muset  absolvovat  některé  předměty,  

nemůžeme se navzájem vyhnout. Přála bych si, aby naše setkání mohla být neutrální a tolerantní, 



budu se snažit Vás respektovat a neprovokovat.

Přeju Vám oddychové prázdniny

zdraví Johanka Kubaňová



Prof. MUDr. Miloš Velemínský, Csc.      Dipl._Psych.Univ. Hana Kubaňová 

Jírovcova 24/1347 Chvalkov 22

370 04 České Budějovice 374 01 Trhové Sviny

Chvalkov, 8.7.2006

Vážený pane děkane,

děkuji Vám za zaslání důvodů k neudělení obou zápočtů, která sepsala Mgr. K. Některé argumenty 

považuji za vymyšlené a tedy nepravdivé, o některých by se dalo diskutovat. Rezignuji však na 

podání jakékoliv stížnosti. 

Zároveň Vám sděluji, že rezignuji na své právo žádat o prošetření neudělení zápočtu z oš. postupů, 

tedy respektuji a akceptuji, že mi Mgr. K. tento zápočet neudělila a nežádám o nahlédnutí do mých 

písemných testů. Dospěla jsem k tomuto rozhodnutí na základě toho, že jste na schůzce u pana 

rektora řekl, že Vaši pracovníci dělají svou práci dobře. Domnívám se, že pro fakultu bude lepší,  

když se nebudu snažit dokázat opak. A pak si také beru k srdci Vaši nechuť řešit každý druhý den 

nějaké věci ohledně mojí osoby.

Až budete mít, pane děkane, čas, ráda bych Vás na oplátku (dle Vašeho doporučení) pozvala na 

oběd a zeptala se Vás na některé principiální věci ohledně mého studia.

Přeju Vám oddychovou dovolenou,

zdraví Johanka Kubaňová



Barbara Kosfeld – rozhovor léto 2006

B: Barbara
J: Johanka

B: Co budete dělat?..  
Kolik Vám zbývá do konce studia? 
Dva roky? 
To nezvládnete.
Samozřejmě můžete do toho celého sporu vtáhnout právníky a nakonec to vyhrajete. 
Ale co tím získáte?
Mrháte svou energií. V situaci, ve které jste, nemůžete mít žádný čas ani energii na 
svou rodinu, která Vás také potřebuje.

B: Přistupujete k tomu studiu s úplně špatným očekáváním.
Porodní asistence je řemeslo. Když už jste jednou vystudovala, nemůžete se vracet 
zase dolů a chtít dělat řemeslo. To je špatně a to nebude fungovat. 

B: Když jste vystudovala psychologii a říkáte, že prodáváte šátky na nošení dětí a 
chcete být porodní asistentka, tak něco není v pořádku. Vaše místo je někde jinde. 
Máte díky svému vzdělání větší zodpovědnosti.

B: Ve svém životě jste získala vzdělání, zažila jste svobodomyslnost. O tom ale 
řemeslo není. Řemeslo je  rutina a respektování hierarchií. To není univerzita. 
Neočekávejte od něj tedy více. V Čechách ani v Německu. V celé Evropě je 
momentálně porodní asistence více méně pojímána takto a zároveň sílí snahy o 
překopání celého tohoto systému.

B: Proč vlastně chcete být porodní asistentka?
J: Abych mohla chodit k porodům doma. V porodnici pracovat nechci.
B: Ale proč to všechno chcete?
J: (přemýšlím) …. Asi protože mám pocit, že mám co dát, co předat.
B: … možná Vaše pozitivní porodní zážitky …. 
J: Asi ano.
B: Pak jste v porodní asistenci špatně.
J: (zírám) ...   Ale spojení porodní asistence a psychologie je přece smysluplné a 
odpovídá potřebám matek.
B: Ano, je, - ale tak to školy pro porodní asistentky nevnímají. Vaši vyučující nemají 
ty vědomosti, vzdělání a zkušenosti jako Vy. A v žádném systému nemůže fungovat to, 
že by podřízený věděl víc než nadřízený. To je neudržitelná situace. Zpochybňujete 
celý jejich systém. Proto Vás chtějí dostat pryč.
Setkáváte se ve své škole se starými strukturami, které se bojí přijít o své pojetí, o 
svůj koncept. Budou Vás kopat a bít dál a Vy budete udiveně stát a ptát se: Proč mě 
bijete?



B: Na setkání s vedením školy máte dvě možnosti: 
Přijít tam a říci:“ Ano, udělala jsem plno chyb, prosím ukažte mi, jak to mám dělat 
dál dobře.“ V tomto případě oni nemohou udělat nic jiného než Vás vzít na milost a 
udělit Vám prominutí, protože jim konečně dáte respekt a vážnost.
A nebo to povedete dál přes právníky a bude Vás to stát plno energie.

B: Nemůžete být součástí systému, který popíráte. To byste musela být rozdvojená 
osobnost.
J: Myslela jsem, že tři roky to zvládnu a pak si to zas budu dělat podle svého.
B: Ne, pak to teprve začne: Postaví se proti Vám lékaři, porodní asistentky …
A co na porodním sále? Když tam uvidíte matku, která Vás očima bude prosit: 
“Vysvoboď mě odsud!“ a pak uvidíte, jak jí lékař dá nohy do třmenů, nastřihne ji a 
díte vytáhne kleštěmi, co potom uděláte? ... Zmlátíte toho lékaře?!?!

B: Vaše místo není v porodní asistenci. Kdybyste mi řekla, že si chcete otevřít 
psychologickou poradnu pro těhotné a nebo pro porodní asistentky, tak bych tomu 
rozuměla. Mohla byste třeba vzdělávat porodní asistentky, neuspokojovalo by Vás to 
víc než tohle?
Vás potřebují ženy, které si nejsou jisté, které potřebují pomoc při rozhodování.
A pomoc potřebují i porodní asistentky. Mohla byste třeba dělat doktorát a napsat 
doktorskou práci na téma: Jak podmínky v nemocnici umožňují či znemožňují 
porodním asistentkám projevovat lidskost při porodu.

B: Kdo pracuje více let na porodním sále, dospěje někdy k bodu, že se bude ptát sám 
sebe: Musejí se lidé opravdu rodit takhle? A někdo otupí a pracuje dál a někdo musí 
skončit. Chci tím říct, že i porodní asistentky hledají odpovědi na otázky.

J: Ale jsou ženy, co chtějí rodit doma a volají mě k porodu. Kvůli nim jsem chtěla 
studovat.
B: Tak k těm porodům choďte.
J: Ale já nepoznám patologii.
B: Tak choďte jako dula. Veďte si dokumentaci o porodech a potom se někdy 
přihlašte do Bruselu na zkoušky. Jelikož porodní asistence je v Evropě vedená jako 
řemeslo, lze kvalifikaci získat i jinak než vzděláním – a to na základě praxe.

B: Ty ženy, které se rozhodnou rodit doma, Vás nepotřebují.
J: (zírám)
B: Protože ty už k tomu dospěly. Samotný porod je pak rutinní práce a to není pro 
Vás, to může dělat kterákoliv porodní asistentka.
Kdybyste teď čekala své šesté dítě a nebyla jiná možnost než v porodnici, co byste 
udělala?
J: Porodila bych ho sama doma.
B: Tak vidíte.
B: Vaše místo je někde jinde, ne v porodní asistenci.
Buďte kreativní s hledáním svého uplatnění.



Studijní oddělení ZSF Dipl.-Psych.Univ. Hana Kubaňová

Jihočeská univerzita Chvalkov 22

Jírovcova 24 374 01 Trhové Sviny

České Budějovice

Věc: Oznámení o přerušení studia

Chvalkov, 26.9.2006

Dle článku 27 (2) Studijního řádu  JU vám oznamuji, že k dnešnímu dni přerušuji studium na dva 

semestry.

S pozdravem



MGR. MARTIN PROKOP

ADVOKÁT ▪ ATTORNEY AT LAW

SÍDLO A ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, CZ - 390 01 TÁBOR

TEL.: + 420 381 25 38 81,  FAX: + 420 381 25 49 05,  GSM: + 420 608 44 48 52, E-MAIL: MARTINPROKOP@CENTRUM.CZ

SPOLUPRACUJÍCÍ KANCELÁŘ: MGR. MARTIN ELGER, ADVOKÁT, VODIČKOVA 30, PRAHA 1  
WWW.ELGER.CZ  

Naše značka: Pro_65/2006

Vaše značka: nepředchází 

Vyřizuje: Mgr. Martin Prokop, advokátní kancelář Tábor

V Táboře dne 22.10.2006

Pro: 
Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
Děkan Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Doc. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N.
Proděkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích                         
Jírovcova 24/1347
370 04 České Budějovice

Na vědomí: 

• prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., rektor Jihočeské university, Branišovská 31, České 
Budějovice.  

• Mgr. V. K., katedra ošetřovatelství ZSF JU,  U Výstaviště 26, České  Budějovice.  
• Akademický senát Zdravotně sociální fakulty, k rukám doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., 

předsedkyně senátu, Staroměstská 16, 370 04 České Budějovice. 
• Etická komise Jihočeské university, k rukám Mgr.Václava Šnorka, předsedy Etické 

komise ZSF JU, U Výstaviště 26, 370 05, České Budějovice
• studentka 2. ročníku porodní asistence na ZSF JU, P. H., Jírovcova 24/1347, 370 

04 České Budějovice, 
• studentka 2. ročníku porodní asistence na ZSF JU, T. K., Jírovcova 24/1347, 370 04 

České Budějovice, 
• studentka 2. ročníku porodní asistence na ZSF JU, K. S., Jírovcova 24/1347, 370 

04 České Budějovice, 
• 2. ročník porodních asistentek na ZSF JU, babinky@seznam.cz
• MUDr. Petr Sak. primář ženského oddělení NCB, B. Němcové 585/54 , České 

Budějovice. 

Věc: protiprávní postup Zdravotně sociální fakulty proti Dipl.-Psych. Univ. Haně 
Kubaňové 
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MGR. MARTIN PROKOP

ADVOKÁT ▪ ATTORNEY AT LAW

SÍDLO A ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, CZ - 390 01 TÁBOR

TEL.: + 420 381 25 38 81,  FAX: + 420 381 25 49 05,  GSM: + 420 608 44 48 52, E-MAIL: MARTINPROKOP@CENTRUM.CZ

SPOLUPRACUJÍCÍ KANCELÁŘ: MGR. MARTIN ELGER, ADVOKÁT, VODIČKOVA 30, PRAHA 1  
WWW.ELGER.CZ  

Vážený pane děkane, Vážená paní proděkanko, 

v nedávné  době  se  na  naši  advokátní  kancelář  obrátila  paní  Dipl.-Psych.  Univ. Hana 
Kubaňová, která  má přerušené studium v  oboru porodní asistentka na Zdravotně sociální fakultě 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a to ve věci jednání v rozporu se zákonem č. 40/1964 
Sb.,  občanským  zákoníkem  a  zákonem  č.  111/1998  Sb.,  o  vysokých  školách,  potažmo  pak 
diskriminace ve smyslu čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášené 
SMZV 209/1992 Sb. a bezprostředně závazné ve smyslu čl. 10 zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České 
republiky. 
Předně si dovolujeme upozornit, že Dipl.-Psych. Univ. Hana Kubaňová v kontaktu s naší kanceláří 
neporušila povinnost mlčenlivosti  o skutečnostech, o nichž se dozvěděla během své účasti na letní 
semestrální odborné praxi, neboť všechny níže zmiňované okolnosti nekonkretizovala ve vztahu 
k jednotlivým pacientkám,  pouze  obecně  popsala,  co  se  událo  či  naopak  neudálo  během letní 
semestrální praxe.   
Paní Kubaňová sdílí a ve svém mimoškolním čase aktivně presentuje především formou diskusí  

s veřejností  alternativní  pohled  na  problematiku  tzv.  přirozených  porodů,  včetně  porodů  
doma,  spolupracuje  s neziskovou  organizací  Hnutí  za  aktivní  mateřství,  která  se  
problematikou  přirozených  porodů  zabývá,  a  která  usiluje  o  zodpovědnou  a  aktivní  roli  
rodičů v péči o své děti a v neposlední řadě  o otevřenou diskusi o budoucí podobě českého  
porodnictví. Jako diplomovaná psycholožka se naše klientka aktivně zajímá o problematiku  
duševní dimenze porodu a zranitelnosti porodního procesu. 

Zároveň se naše klientka aktivně zajímá o úroveň a způsob výuky na Zdravotně sociální fakultě  
JU, ať již jde o kvalitu výkladu, způsob hodnocení písemných prací nebo úroveň praktické  
výuky. Věkem a životními zkušenostmi se odlišuje od průměrného vzorku studentů Zdravotně  
sociální fakulty JU a na některé aspekty výuky má nesporně kritičtější pohled než většina  
studentů.      

Z toho, co nám bylo naší klientkou sděleno je zřejmé, že právě skutečnost,  že se naše klientka 
názorově odlišuje od většinového pohledu na výše uvedené otázky a že při některých příležitostech 
svoje názory presentovala, zřejmě vedly k tomu, že pod záminkou poměrně banálních pochybení, 
resp. smyšlených, vykonstruovaných provinění, byla za svoje názory vystavena diskriminačnímu 
jednání  a  výzvám k jejímu  odstranění  z fakulty.  Nedovedeme  si  jinak  vysvětlit,  proč  ve  svém 
„vyjádření“ ze dne 15.5.2006 studentky 1. ročníku porodních asistentek uzavírají první část dopisu 
neorganickým (na předchozí část nenavazujícím) konstatováním: „Jsme si vědomy toho, že moderní  
porodnictví se vrací k přirozenosti, jako tomu bylo dříve, ale nesmíme dopustit, abychom se vracely  
špatným  směrem“. 
Paní  Kubaňová je schopna svědecky doložit,  že  tvrzení  ve stížnosti  obsažená,  jsou nepravdivá. 
Jednak je smyšlení první a dosti závažné obvinění, spočívající ve tvrzení, že se klientky, která přišla 
na UPT, ptala „na jaký jde výkon a co jí k tomu vede a jestli by její situace nešla řešit jinak“ a navíc 
„pokračovala  v tomto  „výslechu“  i  po  zákroku“. Paní  Kubaňová  s  pacientkou  komunikovala 
pozitivně a reagovala pouze na to, co pacientka sama uznala za vhodné zmínit. V žádném případě jí 
výkon nerozmlouvala. Pokud jde o tvrzení, že nechtěla splnit ordinaci lékaře a podat lék k indukci 
porodu, se slovy, že by bylo lepší nechat to na přírodě, paní Kubaňová tvrdí, že o ni nebyla vůbec  
požádána a že toto tvrzení je tudíž nepravdivé. Zaráží nás rovněž fakt, že studentky hodnotí odborné 
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nedostatky své spolužačky, což přísluší pouze stanoveným způsobem vyučujícímu, především ale, 
stávající judikatura dovozuje, že do občanské cti fyzické osoby chráněné ust. §11 zákona č. 40/1964 
Sb.,občanského zákoníku, lze neoprávněně zasáhnout též nepřípustnými hodnotícími úsudky o této 
osobě. 
Konečně, v závěru dopisu studentky vyjadřují naději, že se tento „problém“ už jednou pro 
vždy vyřeší, což nelze chápat jinak, než jako výzvu k odstranění (vyloučení) studentky 
Kubaňové ve smyslu § 56 zákona v návaznosti na § 65 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých 
školách. Tímto dopisem – byť zdánlivě anonymním, v němž nicméně nechybí odkaz na jeho autory 
– došlo k flagrantnímu zásahu do práva na ochranu osobnosti paní Kubaňové, ve smyslu § 11 a násl. 
občanského zákoníku, konkrétně o zásah spočívající v nepravdivých skutkových tvrzeních 
difamující povahy. Dále mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu poškozování 
cizích práv (§ 209 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona - „kdo jinému způsobí vážnou újmu na 
právech tím, že uvede někoho v omyl“), ve stadiu pokusu, který je podle § 8 zákona trestný podle 
trestní sazby za dokonaný trestný čin, neboť studentky desinformují děkanát ZSF ve zjevném 
úmyslu dosáhnout disciplinárního řízení vyloučení a paní Kubaňové, resp. k naplnění skutkové 
podstaty trestného činu pomluvy podle § 206 zákona. Domníváme se, že bylo povinností vedení 
fakulty se takovému zásahu do práv paní Hany Kubaňové věnovat, věc prošetřit nezávislým 
způsobem a vyzvat studentky, aby poskytly paní Kubaňové přiměřené zadostiučinění, tj. minimálně 
omluvu. 

Některá neprokázaná obvinění se mimoto se objevují i v materiálu „Důvody k neudělení zápočtu 
z letní semestrální odborné praxe“, podepsaném paní Mgr. V. K., katedra ošetřovatelství ZSF JU. 
Naše  klientka  se  domnívá,  že  navzdory  tomu,  že  formálním  důvodem  pro  neudělení  zápočtu 
z odborné praxe byla uvedená obvinění,  svoji  roli  zde nesporně hrál i fakt,  že se naše klientka 
aktivně  vyjadřovala ke  způsobu výuky a že některé její  poznámky mohly vyznít  vůči  Mgr.  K. 
kriticky. To nic nemění na věci, že paní Mgr. K. zde reprodukuje obvinění „sestřiček z oddělení a  
naší studentky S.“, týkající se pacientek na výkonu UPT a údajného odmítnutí aplikace injekce. 
Dále zde figuruje sdělení „sestřičky K.“ o tom, že si paní Kubaňová bere kontakt pacientku, která je 
mentálně postižená a „dává jí něco podepsat“. Toto tvrzení není pravdivé, stejně jako neodpovídá 
pravdě tvrzení,  založené na  „upřesnění studentky S.“  o tom, že paní Kubaňová sbírala podpisy 
pacientek, aby jí podepsaly, že se k nim pěkně chová a „že na té praxi byla“. 
Některá výše uvedená obvinění může naše klientka svědecky vyvrátit, nejpodstatnější je ale fakt, že 
jde o obvinění zprostředkovaná, která však byla v důsledku důvodem k neudělení zápočtu z letní 
semestrální odborné praxe. Pomineme-li dva pozdní příchody (a ignorujeme-li zjevně pomlouvačný 
charakter týkající se osobní hygieny naší klientky), paní Mgr. V. K. postavila svoje důvody pro 
neudělení zápočtu na tvrzení spolužaček a zdravotního personálu, za jejichž pravdivost a správnost 
neručí,  protože  jim nebyla   bezprostředně svědkem.  Přesto  na  základě  nich  poměrně  drasticky 
potrestá studentku, jejímž jediným proviněním je de facto odlišný odborný názor na problematiku 
přirozených porodů a na kvalitu studia na ZSF. 
Naše klientka přitom zdůrazňuje, že svoje výtky vůči Mgr. K. nemínila osobně, pouze využila svého 
oprávnění vyplývajícího z § 4 zákona č. 111/1998 Sb., tedy právo vyjadřovat vlastní názory ve  
výuce. 
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Podle  úvodních  ustanovení  zákona  č.  111/1998  Sb.,  jsou  vysoké  školy  jako  nejvyšší  článek 
vzdělávací soustavy mj. vrcholnými centry vzdělanosti nezávislého poznání a vedle dalšího, hrají 
aktivní  roli  ve  veřejné  diskusi  o  společenských  a  etických  otázkách,  při  pěstování  kulturní 
rozmanitosti a vzájemného porozumění. Z toho implicitně vyplývá požadavek podporovat pluralitu 
názorů a nikoliv ji  bránit  a ostrakizovat  studenty,  kteří  mají  na určité  odborné postupy odlišný 
názor,  tím  méně  je  skrytou  diskriminací  od  dalšího  studia  na  ZSF  odrazovat.  Především  ale, 
akademické svobody (§ 4 zákona č. 111/1998 Sb.), zahrnují mimo jiné sub § 4 písm.c) zákona,  
též  právo  studenta  ve  výuce  vyjadřovat  vlastní  názory,  včetně  odůvodněných  kritických 
názorů na způsob výuky. Naše klientka nepřekročila hranice věcné a odůvodněné kritiky, 
přesto ji bylo podle našeho názoru toto právo upřeno a právě za to, že svoje názory ve výuce 
vyjadřovala  (viz.   „negativní  kritika“  a  „psychický  nátlak  na  pedagogy“),  byla  fakultou 
perzekuována. Takový  postup  je  z etického  i  právního  hlediska  na  vysoké  škole  fungující 
v podmínkách demokratického a právního státu nepřípustný. Naše klientka se konečně odvolává na 
článek 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, která zaručuje bez diskriminace užívání práv a 
svobod přiznaných Úmluvou, konkrétně právo na svobodu myšlení dle čl. 9 a svobodu projevu dle 
čl. 10. Rozšířený rozsah ochrany podle čl. 14 úmluvy se přitom podle Protokolu č. 12 k Úmluvě 
vztahuje na jakýkoliv výkon práva zaručeného jednotlivci vnitrostátním právem, tedy též na právo 
studovat za stanovených podmínek na veřejné vysoké škole. 

Naše klientka výslovně uvádí, že vůči paní Mgr. V. K. nechová žádné osobní antipatie a na naši 
advokátní kancelář se obrátila čistě z toho důvodu, že se snaží dosáhnout transparentních podmínek 
studia na fakultě, včetně pravidel pro absolvování odborné praxe. Podle jejího názoru, který lze 
opřít  o  ustanovení  výše  uvedených  právních  předpisů,  má  student  právo vyjádřit  svoje  názory 
k otázce formy a způsobu výuky bez toho, aby byl pod záminkou smyšlených obvinění za tyto 
názory  persekuován.  Absenci  jasných  pravidel  pro  absolvování  předmětu  a  nerespektování 
možnosti vyjádřit svobodně svůj názor – pakliže tak činí formou, která není urážlivá ani neruší 
průběh výuky - vnímá porušení etických i právních pravidel pro fungování veřejného vysokého 
školství. 

Vážený pane děkane, Vážená paní proděkanko, 

volíme tuto formu mimosoudního řešení předmětného sporu proto, že nám naše klientka 
tlumočila svoji důvěru v nestrannost vedení fakulty a věříme tomu, že jste schopni zajistit ochranu 
práv studenta a nediskriminační přístup vůči studujícím, kteří se věkově, zkušenostně a názorově 
odlišují od většiny studentů vaší fakulty. 

S pozdravem 

Mgr. Martin Prokop, advokát 

V zast. Dipl.-Psych.Univ. Hany Kubaňové 

ZAPSÁN V SEZNAMU ADVOKÁTŮ ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY V PRAZE POD Č. REG. 11 326, IČ: 71463089



Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta
katedry klinických oborů, ošetřovatelství a filozofie a etiky v pomáhajících profesích

si vás dovolují pozvat na diskuzní seminář na téma

Alternativní porody,

který se uskuteční dne 2. 11. 2006 od 13 hod.
v přednáškovém sále E

v budově ZSF JU v ul. Boreckého 27 v Českých Budějovicích (sídliště Vltava).

Argumenty odpůrců alternativních porodů budou reprezentovat:

MUDr. Petr Sák, Ph.D. (primář ženského odd. Nemocnice České Budějovice),

MUDr. Milan Hanzl (primář neonatologického odd. Nemocnice České Budějovice),

Úvodní slovo: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc. (děkan ZSF JU).

Argumenty zastánců alternativních porodů představí:

Ivana Königsmarková (viceprezidentka UNIPA – Unie porodních asistentek),

Zuzana Štromerová (ředitelka společnosti Porodní dům U Čápa, o.p.s.),

Úvodní slovo: Dipl.-Psych.Univ. Johanka Kubaňová (studentka porodní asistence).

Od 15,30 hod. bude promítán film

Moje malé děťátko (rež. Katja Baumgarten, Německo, 2001),

po němž bude následovat diskuze na téma

Etické aspekty prenatální diagnostiky
pod garancí doc. MUDr. Jiřího Šimka, CSc. (přednosty ústavu lékařské etiky a

ošetřovatelství 3. LKFUK a člena katedry filozofie a etiky v omáhajících profesích ZSF JU).





V zimním semestru 2007 jsem opět nastoupila ke studiu a absolvovala  zimní a letní semestr. Pak 

jsem studium kvůli svému dalšímu narozenému dítěti (Antonín) opět na rok přerušila.

Zdravotně sociální fakulta

Mgr. Andrea Festová                                                  

Doc. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., R.N.                                                                     

Jírovcova 24/1347

370 04 České Budějovice

Věc: Žádost Chvalkov, 25.6.2009

Žádám kvůli své rodinné situaci – péči o nezletilé děti – o možnost absolvovat i nadále praxi ve 

studijním oboru PA po kratších směnách – tj. 4 nebo 6 hodinových, podle toho, jak mi to dovolí 

aktuální rozvrh.

S pozdravem

Dipl.-Psych.Univ. Hana Kubaňová

  



V r. 2010 jsem v rámci Erasmu dostala stipendium a dojížděla 3 měsíce na stáž do porodnice ve 

Freistadtu (Rakousko) .

V r. 2010 jsem překročila maximální délku bezplatného studia a od této doby až do konce studia mi 

na děkanátu každý semestr vyměřovali poplatky za studium. Ale když jsem požádala o jejich 

prominutí, vždy mi je odpustili.

V r. 2012 jsem dělala státní závěrečné zkoušky z porodní asistence a u dvou ze tří jsem neuspěla.

V r. 2013 mi bylo paní děkankou povoleno odložit státní závěrečné zkoušky ze zdravotních důvodů 

o jeden akademický rok.

V r. 2014 jsem složila úspěšně poslední dvě zkoušky a získala kvalifikaci porodní asistentka.
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