Zápis 19-01 ze zasedání Etické komise AMU ze dne 28. 5. 2019
Zasedací místnost rektorátu 14.00 – 15.00 hod.
Přítomní členové Etické komise AMU: MgA. Martin Klusák, Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.,
prof. PhDr. Jana Pilátová, prof. Mgr. Noemi Zárubová-Pfeffermannová
Hosté: doc. Jan Hančil, PhDr. Ingeborg Radok Žádná, Mgr. Lukáš Prokop

Rektor doc. Hančil přivítal přítomné a poděkoval za přijetí nominace člena Etické komise
AMU (dále jen „EK AMU“). Úvodem připomněl historii dodržování etických zásad na AMU,
která je spjatá s Etickým kodexem formulovaným v roce 2007. Vyzdvihl význam a roli etické
komise ve vysokoškolském prostředí. Připomněl, že způsob nominace a ustanovení Etické
komise AMU nebylo jednoduché, dosud chybí nominace kandidáta potvrzená AS FAMU.
1. Volba předsedy EK AMU
Všichni členové komise souhlasili s odložením volby předsedy EK AMU až na jednání, na
kterém bude přítomen nominant FAMU.
2. Seznámení s vnitřními předpisy upravujícími činnost komise
Rektor doc. Hančil připomněl členům komise, které nové předpisy upravují jednání a práci
komise. Jedná se o Jednací řád EK AMU a Etický kodex (oba materiály obdrželi členové EK
AMU elektronicky v předstihu). Mgr. Prokop, právník AMU, stručně představil oba dokumenty.
Jednací řád komise byl již projednán a schválen AS AMU na zasedání dne 22. 5. 2019 bez
připomínek. Přítomní členové EK AMU nemají k textu Jednacího řádu EK AMU výhrady.
Jednací řád EK AMU se může na základě zkušeností a potřeb, které vyplynou z budoucí
činnosti EK, případně dále upravit.
Současný platný Etický kodex AMU byl formulován na základě doporučení Rady vysokých
škol. Mgr. Prokop dokument přepracoval do nové aktualizované podoby tak, aby nové znění
kodexu lépe vyhovovalo akademickému prostředí školy, zahrnovalo všechny zaměstnance i
studenty AMU a zohlednilo společenskou zodpovědnost vysoké školy. EK AMU byl předložen
návrh nového znění Etického kodexu. V úvodní části je text doplněn o preambuli, jejíž
autorkou je prorektorka doc. Jobertová, Ph.D. Po zevrubné diskuzi přítomní souhlasili
s návrhem prof. N. Zárubové-Pfeffermannové zaslat připomínky pro případné úpravy
navrženému znění kodexu Mgr. Prokopovi za účelem zapracování změn. Výsledný předpis
bude schválen per rollam.
3. Otevřenost podnětům z fakult z řad zaměstnanců i studentů
Přítomní členové diskutovali o různých typech podnětů, které by mohla EK AMU dostat
k vyjádření či projednání. V této souvislosti rektor doc. Hančil přítomným připomněl, že
podnět předkládá člen akademické obce v písemné podobě (poštou, e-mailem nebo datovou
zprávou) předsedovi Etické komise či rektorovi.
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4. Složení Etické komise AMU
EK může dočasně působit bez nominovaného člena z řad akademických pracovníků FAMU.
Přesto členové EK AMU apelují na děkana FAMU, aby doporučil ke jmenování vhodného
chybějícího kandidáta, po předchozím kladném vyjádření AS FAMU.
Příloha
Jednací řád Etické komise AMU

Zapsala: Pavla Procházková
Za správnost: doc. J. Hančil, rektor AMU

2

