
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti 

Etická komise FSE UJEP 

 

2021 

 



 

 

MISE 

Etická komise funguje na FSE od dubna 2020, kdy byla ustanovena dle směrnice děkana č. 2/2020. 
Jejím posláním je dohled nad dodržováním etiky v rámci tvůrčí činnosti (výzkumu, publikační a 
ostatní tvůrčí činnosti).  

Komise posuzuje etické otázky navrhované tvůrčí činnosti a vydává vyjádření k jejímu provádění 
na FSE UJEP. Etické komisi se předkládají k vyjádření projekty zahrnující lidské účastníky mající 
experimentální charakter a projekty zahrnující získávání zvlášť důvěrných a citlivých informací 
v rámci kterékoli výzkumné metody či techniky sběru dat (např. řízené rozhovory). Jednání Etické 
komise je svoláváno ad hoc jejím předsedou na základě podnětu. Jednání Etické komise  
je neveřejné. 

 

SLOŽENÍ 

Od svého ustanovení působí ve složení: 

Předseda:  Ing. Jan Macháč, Ph.D. (Katedra ekonomie a managementu FSE UJEP). 

Další členové:  doc. RNDr. Marta Žambochová, Ph.D. (Katedra matematiky FSE UJEP); 

 doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. (Katedra sociální práce FSE UJEP); 

 doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. (Katedra práva a politologie FSE UJEP); 

 RNDr. Václav Novák, Ph.D. (Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy 

 FSE UJEP).  

Tajemnice:  Mgr. Barbora Kamarýtová 

 

  

VÝKON ČINNOSTI V ROCE 2021 

V roce 2021 řešila etická komise tři podněty předložené od tří různých předkladatelů týkajících se 
výzkumů realizovaných jak ve studentských pracích (bakalářská práce a disertační práce), tak 
tvůrčí činnosti realizované v rámci výzkumného projektu TAČR. Všechny podněty byly 
projednány vlivem pandemie COVID formou per rollam. 

Ve všech třech případech neshledala etická komise na základě předložených podkladů, že by 
došlo/v budoucnu mělo docházet, k porušení obecně platných morálních zásad týkajících se tvůrčí 
činnosti, popřípadě jiných ustanovení etického kodexu UJEP nebo směrnice FSE UJEP. Ke dvěma 
podnětům bylo doporučeno realizovat opatření prevence, která slouží k předcházení případného 
zneužití dat při práci s citlivými daty, respektive při sdílení dat s dalšími spoluřešiteli a jinými 
pracovišti. 

Mimo řešení konkrétních podnětů proběhlo několik dílčích konzultací ohledně etiky vědy, 
fungování komise a formy předkládání podnětů komisi k posouzení etických otázek. 


