
Zpráva delegáta AS UK za akademický rok 2016/2017 
 

Etická komise Univerzity Karlovy 

S ohledem na zásady jednání Etické komise UK (mlčenlivost členů během řešení 

podnětů) nemohu detailně popsat průběh práce komise v řešení jednotlivých doručených 

podnětu. Komise se snaží aktivně řešit podněty, které jsou jí předloženy, a co možná nejrychleji 

dospět k závěrům. U mnoha podnětů je ale nutné dodatečné dotazováním, čímž se doba 

projednávání prodlužuje. V návaznosti na některé podněty, či v souvislosti s aktuální situací na 

Univerzitě komise přijímá i zobecňující stanoviska (v minulých letech kupř. k problematice 

publikování v predátorských časopisech či originality/autorství prací). Veřejné výstupy komise 

jsou dostupné na jejích webových stránkách. 
 

Kolegium rektora 

 V druhé polovině měsíce srpna 2016 jsem požádal o uvolnění z pozice člena Kolegia 

rektora Univerzity Karlovy. V období od předložení předchozí zprávy delegáta (31. 5. 2016) do 

mého uvolnění, jsem se tuto pozici snažil vykonávat s maximální odpovědností a mé aktivity se 

výrazně nelišily od těch, jež byly popsány ve zprávě delegáta AS UK za akademický rok 

2015/2016, na níž si dovoluji odkázat.  
 

Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK 

V průběhu akademického roku 2016/2017 skončilo mé členství v hodnotící komisi, jež 

má za úkol vyhodnotit žádosti jednorázové finanční podpory zájmové činnosti studentů na 

fakultách UK. V době trvání mého mandátu se komise sešla v termínech, jež jsou stanovené 

v předpisech Univerzity a projednání jednotlivých doručených žádostí studentských spolků 

probíhalo standardním způsobem. Po skončení mandátu jsem byl, společně s kolegy, pozván na 

první setkání hodnotící komise v nové složení. Během tohoto neformálního setkání jsme se 

kolegům snažili předat naše zkušenosti a postřehy z fungování této komise a zodpovědět jejich 

dotazy. 
 

Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK 

 Členem kontrolní komise jsem se stal v průběhu akademického roku 2016/2017 a od 

mého jmenování komise dosud nezasedala. 

 

V Praze, 15. 9. 2017 
 

Josef Fontana 


