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Současné trendy

̶ Etická dimenze výzkumu nabírá na důležitosti

̶ Zpřesnění nařízení EU k etice ve výzkumu

̶ Růst počtu etických komisí pro výzkum, vedle „disciplinárních“ 

komisí (research intergrity)

̶ Etická dimenze získává větší váhu než slíbené výsledky

̶ Pokud je výzkum z etického hlediska problematický, je nutné 

změnit design výzkumu



Experiment Petra Neubauera (1980)



Současné trendy

̶ Informovanost účastníků výzkumu je klíčovým aspektem při 

posuzování výzkumu etickými komisemi

̶ Informovaný souhlas by měl být v jazyce srozumitelném pro 

zkoumané účastníky

̶ Digitalizace informovaného souhlasu

̶ Silný vliv výzkumů v medicíně, především CRT

̶ Informovaný souhlas (informed consent) a odsouhlasení (assent)



https://science.digitrial.co.uk/
https://science.digitrial.co.uk/


Současné trendy

̶ Souhlas obou rodičů

̶ „Děti musí být informováni o výzkumu“ versus „Děti musí s 

výzkumem souhlasit“

̶ Je nutné mít vždy souhlas od rodičů?

̶ Od jakého roku věku mohou účastníci podepsat informovaný 

souhlas?

̶ UK 16, Finsko 12, resp. 15, v ČR není stanovené 



Současné trendy

̶ Nález Ústavního soudu ÚS 2482/13 ze dne 26. 5. 2014, N 105/73 

SbNU 683, Střídavá péče

̶ Odst. 25: „Ústavní soud si je vědom, že nový občanský zákoník stanoví v § 867 odst. 2 in fine, že "o 

dítěti starším dvanácti let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento 

sdělit", nicméně považuje dosažení 12 let za nejzazší možnou hranici a konstatuje, že dostatečnou 

rozumovou a emocionální vyspělost, kdy je už dítě schopné uceleně prezentovat bez větší újmy svůj 

názor před soudem, je nutné posuzovat případ od případu (nelze například vyloučit, že i devítileté dítě 

bude natolik rozumově a emocionálně vyspělé na to, aby bylo vyslechnuto přímo před soudem), 

přičemž většina dětí je schopna se vyjádřit ke svému budoucímu výchovnému uspořádání již po 

dosažení věku 10 let. “



Současné trendy

̶ Účastníci výzkumu se podílejí na formulaci informovaného 

souhlasu

̶ Účastníci revidují informovaný souhlas

̶ Informované souhlasy pro všechny účastníky, nejen žáky a jejich 

rodiče

̶ Informované souhlasy pro různé věkové skupiny









Současné trendy

̶ Odměna nabízená při náboru účastníků (USA) nebo až po 

realizaci výzkumu (UK, Finsko, Norsko)?

̶ Zastřený výzkum (cover story) je nyní posuzován velice bedlivě

̶ Je nezbytný nebo jej můžeme nahradit úpravou designu 

výzkumu?



Současné trendy

̶ Anonymita (dotazník) 

̶ Anonymizace = znám identitu odpovídajícího, ale změním ji (např. 

přiřadím kód) a zahodím klíč

̶ Pseudonymizace = znám identitu odpovídajícího, změním ji (např. 

přiřadím kód) a klíč uchovám k identifikaci pro další výzkum

̶ Vždy dát přednost co nejmenšímu rozsahu sbíraných osobních 

dat. Raw data poskytnout širší akademické veřejnosti.



Současné trendy

̶ Zvyšující se nároky na etiku výzkumu mohou ohrožovat samotný 

výzkum

̶ Vliv etických komisí versus míra rizika výzkumu v sociálních 

vědách

̶ Kdo zvyšuje standard?

̶ EU a EK?

̶ Etické komise?



Proces posuzování návrhů na EKV MU

https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/rady-a-komise/eticka-komise-pro-vyzkum/o-komisi
https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/rady-a-komise/eticka-komise-pro-vyzkum/o-komisi


Případ

̶ Nyní budete pracovat jako členové Etické komise pro výzkum 

Masarykovy univerzity

̶ V menších skupinách po 4-5 budete mít čas na prostudování případu 

a přípravu stanoviska

̶ Zhodnoťte, zda je výzkum dostatečně dobře popsán pro účely 

etického posouzení, jaká problematická místa by navrhovatelé 

projektu měli ještě zvážit, zda je informovaný souhlas vhodně 

formulován s ohledem na zkoumanou populaci


