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OPATŘENÍ DĚKANA Č. 22/2018   
č. j. 6274 

  

Zpracoval: proděkan pro vědu 

Odpovídá: děkan 

 

Statut Komise pro etiku ve výzkumu  
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

 

Čl. 1 Základní ustanovení 
1. Zřizuje se Komise pro etiku ve výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen 

„Komise“). 
 

2. Účelem zřízení Komise je zvyšování znalosti etických standardů výzkumu a jejich 
respektování. Své poslání naplňuje Komise zejména prostřednictvím posuzování etických 
aspektů návrhů výzkumných projektů, jejichž hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem 
(uchazečem nebo spoluuchazečem) je Pedagogická fakulta UK a jichž se účastní lidské 
subjekty nebo živé organismy nebo které využívají osobní údaje (dále jen výzkumné 
projekty). Zvláštní pozornost Komise věnuje problematice etických standardů výzkumu za 
účasti dětí a jiných zranitelných nebo závislých osob. 

 

Čl. 2 Složení Komise 
1. Komise má nejméně pět členů, které jmenuje děkan z členů akademické obce fakulty nebo 

z jiných významných odborníků. Při výběru členů Komise se přihlédne k tomu, aby byla 
respektována variabilita výzkumných témat a metod užívaných na pracovištích PedF UK. 
 

2. Členové Komise mají povinnost  
a) aktivně se podílet na její činnosti,  
b) zachovat mlčenlivost o obsahu posuzovaných projektů tak, aby nemohlo dojít ke 

zneužití informací obsažených v projektu;  
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c) a deklarovat jakýkoli střet zájmu v souvislosti s posuzováním konkrétních 
předkládaných návrhů. 

 
3. Na návrh Komise děkan jmenuje předsedu Komise a tajemníka Komise. Předseda 

či tajemník zastupují Komisi ve směru k vedení fakulty i jednotlivým řešitelům projektů.  
 

4. Podmínkou členství v Komisi je písemný souhlas jmenovaného s členstvím, případně se 
jmenováním předsedou nebo tajemníkem Komise, spojený se závazkem dodržovat 
povinnosti člena. 
 

5. Funkční období Komise je dvouleté. Členství také zaniká vzdáním se členství písemným 
prohlášením do rukou děkana nebo odvoláním člena děkanem. Členové Komise mohou být 
jmenováni opětovně. 

 
Čl. 3 Činnost Komise 

1. Činnost Komise vychází z principů vyjádřených v příloze I tohoto statutu. 
 

2. Komise: 
a) v souladu s univerzitní strategií navrhuje postupy pro posuzování a schvalování 

etických aspektů výzkumných projektů na PedF UK a vydává obecná doporučení 
k etickým standardům provádění výzkumů, 

b) přijímá žádosti o posouzení návrhu výzkumných projektů (dle specifikace ve svém 
jednacím řádu), posuzuje je z hlediska souladu s etickými standardy a vydává k nim 
písemná stanoviska; 

c) podporuje na PedF UK porozumění etickým otázkám a standardům výzkumu 
na vyžádání a dle možností svých členů poskytuje pracovníkům a studentům PedF UK 
konzultace k návrhu výzkumných projektů; 

d) je poradním orgánem děkana pro etiku ve výzkumu. 
 

3. Komise neposuzuje právní důsledky projektů ani chování jednotlivých řešitelů a členů 
výzkumných týmů v průběhu řešení projektů. 
 

4. Komise neposuzuje jednotlivé návrhy nebo řešení kvalifikačních prací, může však vydávat 
obecná doporučení pro etické aspekty projektů kvalifikačních prací. 

 

Čl. 4 Organizace Komise 
Organizace, způsob jednání a činnost Komise se řídí Jednacím řádem Komise, který vydá 
děkan svým opatřením na návrh Komise pro etiku ve výzkumu. 



 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208, Tel.: +420 221 900 111, www.pedf.cuni.cz 

 

 

Čl. 5 Platnost opatření 
 
Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 10.2018 

 

 

V Praze dne 1. 10. 2018  

 

    

   

   

   

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., v.r. 

děkan fakulty   

 


