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INFORMACE Z neformálního JEDNÁNÍ ETICKÉ KOMISE  
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 

poř. číslo:  3 
rok: 2016 

 
Datum: 16.6. 2016 
Místo: NB rektorská zasedací místnost 
Prezence: 1. Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA 

(předsedající) 

přít. 5. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. 
6. doc. Ing. Karel  Brůna, Ph.D. (v 11h)        

přít. 

přít.  

2. prof. Ing. Petr Berka, CSc. přít. 7. Ing. Zdeněk Vondra  přít. 

3. doc. Ing. Štěpán Müller, CSc. přít. 8. JUDr. Jan Vondráček  oml. 

4. Ing. Stanislav Richter  oml. 9. Prof. Radim Jiroušek, Dr.Sc.  přít. 

  

Program:  

1. Zahájení a potvrzení usnášeníschopnosti (předsedající) 
2. Představení nových členů komise (předsedající) 

3. Volba zapisovatele (Ing. Zd. Vondra)  
4. Informace předsedy o aktivitách v etické oblasti na VŠE (2016 

- Založení PRME CEE, členství D. Kučery za VŠE v řídícím výboru  
- Zkušenost z akreditačního procesu EQUIS v oblasti udržitelnosti, 

zodpovědnosti a etiky  
- Zkušenosti z výuky manažerské etiky v magisterských programech a MBA 

 
5. Podnět studentů a externích osob k přednášce pana Ivo Valenty na VŠE  

- Etická komise projednala písemný materiál a podklady odkazující na 
nesouhlas řady členů akademické obce VŠE s přednáškou Ivo Valenty v 

rámci programu „Cesta úspěšných“ na VŠE vzhledem k faktu, že ač je 
veřejnou osobou, byl pravomocně odsouzen, podniká v oblasti hazardu a 
sázení a je daňovým rezidentem v zahraničí. 

Usnesení: 
Etická komise VŠE se zabývala podnětem ohledně přednášky p Valenty na VŠE 

a vyzývá principiálně k zodpovědnějšímu výběru svých hostů v souladu s 
etickým kodexem školy a dalšími dopady takových návštěv pro školu a její 
partnery. Členové etické komise nedoporučují zvát na půdu akademické obce 
hosty s podobnou pověstí jakou má pan Valenta. Pokud si pořadatel podobné 

akce není jist svým rozhodováním o vhodnosti pozvaných hostů a jejich témat, 
komise doporučuje dopřát posluchačům rovněž kritický oponentní pohled a 

širší etický rozměr na sporné aktivity či postoje hostů.  
Členové komise vzali na vědomí zprávu předsedy Etické komise, který po 

prvních dotazech na vhodnost akce oslovil organizátora přednášky Ivo Valenty, 
a ten přislíbil, že příště bude zmíněná hlediska školy respektovat.  

 
6. Podnět doc. Vladimíra Králíčka týkající se problému citací vlastních citací a 

využití své dřívější kvalifikační práce pro další kvalifikační práci .  
Usnesení: 
Etická komise projednala zaslaný písemný materiál od doc. Králíčka 
s následujícími závěry:  



2 | S t r á n k a  

Členové etické komise VŠE pokládají za zcela nevhodné, aby autor citoval své 
vlastní dílo v případě, že je pro stejný účel možné použít starší citaci jiného 
autora. Dále komise doporučuje, aby autor v případě potřeby využít své 
dřívější texty v nové práci, volil pokud možno své aktuální formulace 
obohacené novou situací a kontextem publikace.  
 

7. Různé.  
- Členové komise diskutovali možná témata a charakter podnětů pro příští 

zasedání. 
- Dr. Tóth přislíbil revizi umístění Etické komise v rámci webu VŠE.  

 
8. Ukončení jednání.  

  

 


