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Věc: Vyjádření Etické komise (EK ÚEM) k obvinění  z 
manipulace s daty v pracích publikovaných v letech 2015 až 2020. 
 
Vážená paní ředitelko, 
 
Členové EK ÚEM si na základě Vašeho podnětu ze dne 30.6. 2020 prostudovali stížnost 

 na manipulaci s daty, kterých se měla dopustit  
(příloha 1) a dotčené publikace (seznam viz příloha 1), včetně následného vyjádření  

 (příloha 2) a shodli se, že: 
1. Podobná stížnost již byla EK projednána a její vyjádření ze dne 16.1.2020  (příloha 

3) a vyplývající doporučení byly vedením ÚEM vyhodnocené. Současná stížnost  
 rozšiřuje původní obvinění na další práce publikované  v letech 2016 

až 2020, když považujeme za zdrojovou publikaci z roku 2015. Tyto práce publikovala  
 postupně pod vedením tří vedoucích:  

2. Nálezy po prostudování dotčených publikací sumarizuje příloha 4, ze které vyplývá, 
že stejné obrázky mají v textu jednotlivých publikací rozdílnou interpretaci.  
uvádí, že se jedná o „reprezentativní obrázky“. Z pohledu EK by však mělo jít o obrázky 
z relevantních pokusů a zásahů navržených v té konkrétní publikaci, ne obrázků 
reprezentujících poškozenou a nepoškozenou tkáň jako takovou. 

3. V publikacích je mnohem více výsledků – PCR, histologická evaluace, která svědčí 
o existenci tkání a jejich vyhodnocení. Z předložených informací proto nelze s určitostí 
posoudit, zda se jedná o úmyslné falšování dat, nebo o nedostatečně uváženou selekci 
obrázků do publikací. V obou případech se jedná o nedodržení zásad publikační činnosti.  

4. Na pochybení se podílí i vedoucí oddělení, pod kterými byly dotčené publikace 
finalizované a zaslané do tisku, a kteří nesou odpovědnost za kvalitu výstupů svého oddělení. 

Doporučení: 
1. EK doporučuje, aby určený odborník v dané problematice vyhodnotil komplexní 

dokumenty, které předloží  a které budou zahrnovat 
- protokoly nebo plán experimentů nebo laboratorní deník, v kterém bude možné dohledat 

experimenty, kterých výsledky byly publikovány. 






