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Zápis ze zasedání Etické komise UK 1/2022 

25. 1. 2022 – Malá aula Karolina 

 

Přítomni: 
 

prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 
MUDr. Josef Fontana, Ph.D.  

MUDr. Martin Havrda 

Mgr. David Pavlorek 

doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková  

JUDr. Michal Říha 

 
Omluveni: 
 

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. 

Program: 

1. Stav řešení podnětů, o kterých bylo již diskutováno 

2. Nové podněty v roce 2021 a 2022, o kterých komise dosud nejednala 

3. Různé 

1. Stav řešení podnětů, o kterých bylo již diskutováno 

 

Podnět č. 6 a 7 /2020 

- zpravodajové dostali za úkol připravit návrh stanoviska, což učinili.  

- členové komise návrh stanoviska na dnešním jednání schválili všemi hlasy 

přítomných (6-0-0) 
 

Podnět č. 8/2020  

- stanovisko bylo schváleno na minulém zasedání EK 

- komise nedostala žádnou zpětnou odpověď 

 

Podnět č. 2/2021 

- -  zpravodaj dodal finální stanovisko, které bylo schváleno dne 29. 10. 2021  

- - podavatel i dotčený byli vyrozuměni dne 16. 11. 2021  

- -  komise nedostala žádnou zpětnou odpověď  

 

-  

Podnět č. 3/2021  

- stanovisko bylo schváleno dne 7. 9. 2021 

- podavatelka i dotčená byly vyrozuměny dne 25. 10. 2021 

-  komise nedostala žádnou zpětnou odpověď 

Podnět č. 5/2021  

- po výzvě adresované předkladateli, aby doplnil, jaké ustanovení Etického kodexu 

mělo být porušeno a konkrétně jakým způsobem, byl dne 10. 11. 2021 EK doručen 
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dopis předkladatele, jehož přílohou bylo stanovisko Komise pro etiku akademické 

práce (KEAP) 3. lékařské fakulty UK, které se týká případu dotčeného  

- dne 10. 1. 2022 odeslal dotčený dopis, kde se k celému případu vyjadřuje, svá tvrzení 

doplnil 5 přílohami  

- zpravodaj byl požádán o vypracování návrhu stanoviska, učinil tak 

-  komise stanovisko schválila dne 25. 1. 2022 (5-0-1) 

 

Podnět č. 6/2021  

- členové komise poračovali v prošetřování podnětu, který se týká autoplagiátorství  

- dotčený dostal možnost se k podnětu vyjádřit, dotčený obratem poslal své vyjádření 

- předsedkyně komise připravila návrh stanoviska 

- komise stanovisko schválila dne 25. 1. 2022 (6-0-0)  

  

2. Nové podněty v roce 2021 a 2022, o kterých komise dosud nejednala 

 

Stížnost na volby členů AS na FHS UK 

- předsedkyně informovala o obsahu stížnosti / podnětu 

- v podnětu nebylo uvedeno jméno dotčené osoby 

- podnět nebyl přijat k projednání 

- předsedkyně EK doporučila stěžovatelce, aby se obrátila na pověřence pro ochranu 

osobních údajů na Univerzitě Karlově 

 

Podnět č. 8/2021  

- paní předsedkyně představila podnět 

- diskuse o podnětu 

- podnět byl odložen 

- komise rozhodnutí schválila dne 25. 1. 2022 (6-0-0) 

  

Podnět č. 1/2022  

- paní předsedkyně představila podnět 

- diskuse o podnětu 

- podnět byl odložen 

- komise rozhodnutí schválila dne 25. 1. 2022 (6-0-0) 

 

3. Různé  

Prof. Červinková poděkovala členům komise za spolupráci a s potěšením konstatovala, 

že se podařilo projednat všechna podání 

Prof. Červinková informovala komisi, že na funkci předsedkyně rezignuje dne 31. 1. 2022 

v souvislosti se změnou vedení UK.  

 

V Praze dne 25. 1. 2022            Zuzana Červinková 


