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Oficiální vyjádření ÚEM AV ČR k etickému pochybení    
        
 

Reagujeme touto cestou na zveřejněný článek s názvem „I ty, Brute? Aneb moudrá dáma Akademie 
se učí od olomouckých mistrů, jak neřešit problémy s falšováním dat“, publikovaný dne 2. 10. 2020 na 
internetovém diskuzním fóru www.dzurnal.cz.  

Autor článku, Tomáš Fürst, ve svém příspěvku velmi vážně obviňuje Ústav experimentální medicíny 
Akademie věd ČR, v. v. i. (dále jen ÚEM), a stejně tak Akademii věd jako takovou, z falšování dat a 
dalších nekalých praktik, což tímto zásadně odmítáme. 

Pan Fürst ve svém příspěvku nerozlišuje fakta od osobních názorů a domněnek, zveřejňuje informace 
ničím nepodložené a neověřené.  

Není jasné, z jakých informací autor vycházel a jak byly tyto informace před zveřejněním ověřeny.  

Ze strany autora, popř. redakce dzurnal.cz, jsme před publikováním článku nezaznamenali sebemenší 
náznak zájmu o naše vyjádření. Pokud bychom byli osloveni, poskytli bychom pravdivé informace 
o celé této záležitosti.  

Rozhodli jsme se poskytnout veřejnosti tyto informace alespoň prostřednictvím tohoto vyjádření: 

 Co se týče obvinění z „falšování“ dat, jsme si plně vědomi individuálního pochybení autorů 
uvedených článků. Celou věcí se na žádost ředitelky ÚEM zabývala Etická komise ÚEM, která 
jí dne 24. 9. 2020 poskytla své vyjádření. S doporučením Etické komise ÚEM byla autorka 
konfliktních obrazových dat řádně seznámena. Vedení ÚEM AV ČR následně oslovilo editory 
příslušných časopisů a seznámilo je se zjištěnými skutečnostmi, přičemž navrhlo okamžité 
stažení všech dotčených publikací.  

 V této souvislosti bychom rádi doplnili, že každý autor nese plnou (individuální) odpovědnost 
za kvalitu svých publikací vč. respektování autorských práv apod. Důsledná kontrola všech 
publikačních výstupů oddělení, a to zejména z hlediska validity dat a citací, je mimo autorský 
kolektiv rovněž povinností vedoucího oddělení.  

 Zásadně odmítáme vyjádření, že „vedení Ústavu podniklo aktivní kroky proti zaměstnankyni, 
která problém odhalila a snažila se ho řešit“, stejně tak, že „milá šťouravá vedoucí byla 
nedávno zbavena funkce a její oddělení bude zrušeno jako celek“. Tomáš Fürst se tak 
nepravdivě vyjadřuje ke změnám, ke kterým v nedávné době skutečně došlo, a které dává 
nesprávně do souvislosti s  výše popsanými skutečnostmi.  
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 Je pravdou, že k 31. 12. 2020 dojde ke zrušení jednoho z 12 výzkumných oddělení ÚEM. 
Důvodem jsou čistě organizační změny, vycházející z doporučení Rady ÚEM a Mezinárodního 
poradního sboru. Vedení ÚEM akceptovalo doporučení těchto dvou významných orgánů. 
Všem zaměstnancům dotčeného oddělení, včetně zmiňované vedoucí, byly důvody zrušení 
objasněny a byla jim nabídnuta možnost dokončit běžící projekty a zapojit se do vědeckých 
projektů jiných oddělení v rámci ústavu. Nikomu nebyl ze strany ÚEM ukončen pracovní 
poměr. S plánovaným ukončením činnosti tohoto oddělení souvisí také okamžité odvolání 
jeho vedoucí. Všechny výše popsané změny a kroky vedení jsou zcela v souladu s platnými 
pravidly. 

Zveřejněný článek významným způsobem poškozuje jméno našeho ústavu, stejně tak Akademie věd 
ČR, a snižuje důvěryhodnost vědeckého úsilí a činnosti obou těchto institucí nejen v očích veřejnosti. 

V souvislosti s tím požadujeme po redakci dzurnal.cz okamžité stažení článku a současně uveřejnění 
tohoto oficiálního vyjádření, s cílem vyvrátit autorem zveřejněné nepravdivé informace. 

 

Ing. Miroslava Anděrová, CSc. v. r. 

Ředitelka ÚEM AV ČR, v. v. i. 

 

 

Zveřejnil dne 7. 10. 2020:  

Mgr. Petr Caletka 
 


