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ÚVOD

Úvod
O projektu NanoEt
Projekt z velké části reagoval na krizovou situaci spojenou s šíře-
ním covid-19 a aktivity výzkumníků Technické univerzity v Liberci a 
dobrovolníků, kteří se podíleli na řešení této krize, na vývoji a za-
jištění distribuce inovativního typu roušky s nanofiltrem. Od po-
čátku přitom bylo viditelné, že dochází k určité proměně vědecké 
profese ve smyslu změny běžného výzkumného režimu, střetu aka-
demické sféry s novou realitou, a vznikaly nové problémy s nimiž 
se vědci museli vyrovnávat. Všechny tyto okolnosti mají podle nás 
také dopad na etiku výzkumu, jsou spojené s potřebami rychlých 
reakcí na nové výzvy, interního nastavování pravidel a postupů 
a udržení vysokých vědeckých a etických standardů a hodnot.

Motivace k řešení 

V průběhu začátku koronavirové krize jsme společně s kolegy z ostatních fakult využili 
originální technologii (AC Electrospinning) pro výrobu vysoce účinných nanovlákenných 
filtrů pro záchyt respiračních kapének. Zavedli jsme koncepci takzvaných kapsových 
roušek a přenesli jsme výrobu efektivních filtrů do průmyslového prostředí (Drylock 
Technologies, Elmarko, Obrokov).

Hodnotové a etické výzvy/dilemata: 

(i) Schvalovací proces uvedení ochranného prostředku v době jeho nouze na trhu.
(ii) Ekologická rizika související s dlouhodobým skladováním nanovlákenných  
 materiálů.
(iii) Upřednostňování distribuce ochranných prostředků v době jejich fatální nouze  
 a závazku TUL poskytovat ochranné prostředky Libereckému kraji.
 
Nanotechnologie umožňují ovlivňování hmoty v měřítkových škálách totožných 
s molekulárními základy života (strukturální a funkční bílkoviny a polymerní nosiče 
genetických informací). Ovlivňování hmoty na této úrovni přináší naděje i rizikové 
faktory srovnatelné s lidskou zkušeností při využívání jaderných procesů. Bez kvalitního 
systematického vzdělávání v oblasti nanotechnologií, doprovázeného silným akcentem 
na morální a etická hlediska mohou rizika převážit nad nadějemi.

David Lukáš

Na tyto úvahy a potřeby reagoval projekt NanoEt, ve kterém měl 
být vedle kvalitativní případové studie zaměřené na regionální 
zkušenosti s krizovou situací spojenou s šířením covid-19 vytvo-
řen expertní systém, který pomůže k úspěšnému vypořádání se 
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s problémy, které vyplynuly z analýzy potřeb spolupracujících vý-
zkumníků, týmu prof. Davida Lukáše. Dále měla být předložena 
sada doporučených nástrojů a opatření, která pomohou k rozvoji 
efektivního a etického rozhodování nejen v období mimořádných 
situací typu pandemie.

Cílem projektu přitom bylo využít teoretických východisek, zna-
lostí, kompetencí a výzkumných metod z oblasti etiky, filozofie 
a sociálněvědního výzkumu a aplikovat je ve všech jednotlivých 
výstupech projektu. Širším záměrem pak bylo vytvořit systém pod-
pory pro posílení kompetencí potřebných k etickému rozhodování 
a položit základy pro vznik trvalé platformy pro podporu řešení 
etických dilemat v rámci výzkumu, vývoje a regulace nanotechno-
logií. Tím se navíc podílet na debatě o konkretizaci etických norem 
a regulací v oblasti nanotechnologií a jejich uvádění v praxi.

Motivace k řešení 

Z řady analýz pandemie SARS-CoV-2 a jejího dopadu na etiku výzkumu už od začátku 
pandemie vyplývalo, že vědci a výzkumníci v řadě oblastí jsou a budou vystaveni mnoha 
novým hodnotovým výzvám a konfliktům. Tato situace by přitom mohla vést jako 
i jindy v minulosti k tomu, že filozofická a etická reflexe nových problémů bude pozadu 
za výzkumem a vývojem. Zároveň tato situace vyzdvihla otázku, jak komunikovat na 
dálku rychle, efektivně a s co největším dopadem vlastní expertizu v oblasti filozofie 
a etiky. Jednou z možností, která se nabízí, je digitalizace. Jedním takovým konkrétním 
nástrojem jsou pak tzv. expertní systémy (aplikační software, který dokáže poskytovat 
doporučení a informace potřebné pro rozhodování v konkrétních situacích, usnadnit 
orientaci ve velkém množství dat apod.). 

Šíření covid-19 je ovšem také po celém světě spojeno s nebývalou mezioborovou 
spoluprací. A též v rámci spolupráce mezi týmem prof. Lukáše a katedrou filozofie 
Technické univerzity v Liberci vyvstala potřeba vytvořit interdisciplinární tým, který 
by propojil specializovanou a podrobnou znalost nanotechnologií se sociálně-
vědním výzkumem schopným popsat širší společenský rozměr činnosti výzkumníků 
a filozofickou a etickou reflexí, tak aby bylo možné podat relevantní, praktická 
a konkrétní etická doporučení. Z této úvahy vyplynul nápad vytvořit situačně 
orientovanou multidisciplinární analýzu krize spojené s covid-19 v souvislosti s vývojem 
nanofiltrů, jejímž výsledkem budou praktická doporučení a nástroje nejen pro budoucí 
mimořádné situace.

Michal Trčka
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Průběh projektu 

Projekt začal v listopadu 2020 a skončil v říjnu 2022. V první fázi 
projektu proběhl kvalitativní výzkum realizovaný formou po-
lostrukturovaných rozhovorů a pozorování. Výstupem z něj je pří-
padová studie (zároveň publikovaná jako odborný článek) shrnující 
primárně zkušenosti výzkumníků a dobrovolníků kolem iniciativy 
Roušky s TULkou, kteří se podíleli na využití nanotechnologií v li-
bereckém boji s covid-19. Cílem výzkumu bylo zodpovězení něko-
lika základních výzkumných otázek: Jaká je regionální zkušenost 
z krize spojené s pandemií covid-19 ze strany vědců, studentů a dal-
ších osob zainteresovaných v iniciativě Roušky s TULkou? Jak ovliv-
nil liminální charakter pandemie fungování univerzity a dynamiku 
vztahů mezi iniciativou a univerzitou? Jakou úlohu sehrály sociální 
a institucionální aspekty ve vytváření finálního produktu, jeho dis-
tribuci apod.? Jakým hodnotovým výzvám, konfliktům a etickým 
dilematům museli aktéři během vývoje nanofiltrů čelit?

Souběžně probíhala práce na vytvoření základních parametrů pro 
vznik aplikačního softwaru a byly identifikovány relevantní zdroje 
potřebné pro sestavení databáze softwaru - interaktivní knihovny 
expertního systému. Významné publikace, které obsahují norma-
tivní argumentaci nebo se jejich argumenty dají převést do oblasti 
filozofické reflexe nanotechnologií, byly dále využity pro přípravu 
přehledové studie (publikovaná jako odborný článek).

Tyto první fáze projektu zakončila 11. června 2021 konference ne-
jen pro odborníky na nanotechnologie, etiku vědy a výzkumu, ale 
i širší veřejnost, která sloužila jako sdílený vzdělávací prostor pro 
zpětnou vazbu a komunikaci k tématu. Byly na ní prezentovány 
oba první výstupy. Zároveň z ní vznikly videozáznamy, které mají 
zatím v souhrnu přes tři stovky zhlédnutí.

Poté se hlavní záběr práce přesměroval k tvorbě a testování ex-
pertního systému, obsahujícího několik komponent: interaktivní 
databázi s knihovnou teorií, norem a praktických příkladů; modul 
pro podporu rozhodování; komunikační komponentu pro sběr 
a vyhodnocování dat prostřednictvím webových dotazníků.

Celý projekt uzavřely dvě aktivity: praktický workshop zaměřený 
na prezentaci výsledků a práci se softwarem a tato souhrnná vý-
zkumná zpráva.
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Obsah souhrnné výzkumné zprávy 

V první kapitole najdete rekonstrukci příběhu Roušky s TULkou 
z případové studie. 

V další části souhrn informací a odkazů ke konferenci (Nano)
Technologie v mimořádných situacích.

Následuje abstrakt případové studie Roušky s TULkou: Věda a etika 
v liminalitě s odkazem k jejímu textu. 

Text, který mimo tuto zprávu nebyl publikován, je obsažen ve 
čtvrté kapitole. Jedná se o analýzu správního řízení vedeného 
Ministerstvem zdravotnictví ČR (řízení týkajícího se žádostí 
o vystavení časově omezené certifikace ve zrychleném režimu 
neboli o udělení výjimky k dodávání na trh a používání bavlněných 
kapsových roušek a výměnných nanovlákenných filtrů).

Další kapitola obsahuje doporučení pro efektivní rozhodování́ 
v období mimořádných situací, která vyplynula z případové studie. 
Konkrétně jsme vybrali dvě doporučení: Doporučení k reakci na 
Sdělení o vyřízení žádosti Ministerstva zdravotnictví ČR; Obecná 
doporučení ke správnímu řízení.

Předposlední kapitola odkazuje na přehledovou studii, odborný 
článek Filozofické problémy nanotechnologií: ontologicko-
-systémová východiska a etické implikace, který se zabýval 
obecnější reflexí etických otázek spojených s výzkumem a vývojem 
nanotechnologií. 

Poslední část je zaměřena na expertní systém, na popis jeho 
jednotlivých základních komponent, kterými jsou: Podpora pro 
rozhodování; Redakční systém; Interaktivní dotazníkové šetření.

V jednotlivých kapitolách uvádíme často pouze stručný nástin 
obsahu jednotlivých výsledků, které jsou dostupné on-line. Skrze 
hypertextové odkazy a QR kódy případné zájemce odkazujeme na 
jejich plné verze.

ÚVOD



9

Několik odkazů k úvodní části

Webové stránky https://nanoet.cz/

  Youtube

  Facebook

První verze webových stránek

Tisková zpráva / oznámení o projektu

Krátká propagační videa z počátku projektu
NanoEt o projektu

Pohled do mikro- a nanosvěta

 

ÚVOD

https://nanoet.cz/
https://1url.cz/TrFJM
https://1url.cz/brFJt
https://nanoet.tul.cz/
https://1url.cz/Srakg
https://1url.cz/srF1c
https://1url.cz/KrF18
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Příběh

Rekonstrukce příběhu Roušky s TULkou 

Jana Jetmarová  
Michal Trčka

Úryvek z případové studie Roušky s TULkou: Věda a etika 
v liminalitě:

Příběh iniciativy Roušky s TULkou byl rekonstruován primárně na 
základě výpovědí členů týmu. Cílem rekonstrukce bylo zprostřed-
kovat vývoj událostí optikou osob zainteresovaných v iniciativě, zá-
roveň tento úhel pohledu zasadit do širšího rámce sledu událostí, 
souvisejících s první vlnou pandemie covid jak na regionální, tak na 
celostátní úrovni. Vedle toho pak upozornit na řadu konfliktních 
momentů, které aktivity iniciativy doprovázely, a zaznamenat je 
Faktografické aspekty příběhu vycházely z dat získaných z inter-
ních dokumentů univerzity (smlouvy, faktury).   

Na počátku příběhu stojí osobnost profesora N (FP TUL), který na 
základě varovných signálů z pandemicky zasažených částí světa již 
na přelomu ledna a února 2020 uspořádal pro členy svého týmu 
informační seminář o koronaviru. V tomto období začal uvažovat 
o vhodném materiálu, jenž by byl schopen zachytit a přefiltrovat 
virové částice, později se svými spolupracovníky promýšlel a tes-
toval možné typy ochrany dýchacích cest.

Definitivní podoba první verze ochranné roušky spatřila světlo svě-
ta v druhém březnovém týdnu, v době, kdy začaly mít události po-
měrně dramatický spád a na našem území byl zaveden první ploš-
ný lockdown (11. 3. 2020 uzavření škol, hraniční kontroly příznaků 
infekčního onemocnění, 12. 3. 2020 vyhlášení nouzového stavu). Již 
v úterý 10. 3. 2020 se profesor N pokusil doma na šicím stroji ušít 
kapsovou roušku, jejíž střih objevil na kanále YouTube manželský 
pár zahraničních studentů z Fakulty strojní. Technický problém – 
netěsnost roušky v oblasti nosu – vyřešil vložením výztuhy z roz-
ložené kancelářské sponky. Následující den představil profesor N  
tento prototyp na zasedání, jež se na TUL konalo ve věci transferu 
patentu o elektrostatickém zvlákňování. Zde získal ze strany uni-
verzity příslib finanční podpory a laboratorního zázemí.

V pátek 13. 3. 2020 se prof. N zúčastnil schůzky iniciované ČVUT, 
jejímž cílem bylo promyslet možnosti, jak by mohly technicky za-
měřené vysoké školy přispět k boji s rozšiřující se pandemií. Zde 
se setkal s dr. V, pracovníkem Oddělení chemie a fyziky aeroso-
lů Ústavu chemických procesů AV ČR, který měl shodou okol-
ností v laboratoři k dispozici účinné testovací zařízení, schopné 

https://www.rouskystulkou.org/
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otestovat materiály na záchyt částic o velikosti viru. Právě na tom-
to zařízení byla následně testována vyvíjená nanotextilie, a vedle 
ní i jiné ochranné pomůcky z dalších českých univerzitních praco-
višť a firem.

V sobotu 14. 3. 2020 profesor N oslovil členy svého týmu a své 
přátele a spolupracovníky z Fakulty strojní s žádostí o zapojení se 
do improvizované produkce roušek, v neděli tým nastoupil do la-
boratoře. Další shodou okolností právě v této době vyvíjeli strojaři 
prototyp zvlákňovacího zařízení, na kterém byly vyrobeny první 
vzorky textilie, jež byla následující den odvezena do laboratoře 
dr. V k testování. Ukázalo se, že přestože užitá technologie nebyla 
původně určena na produkci filtračních materiálů, má vyrobená 
nanotextilie výborné filtrační vlastnosti. Zasedací místnost Ústavu 
pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI) TUL se 
proměnila na improvizovanou šicí dílnu, v níž se z nové textilie 
začaly šít improvizované roušky. U šicích strojů se střídali dobro-
volníci prakticky ze všech fakult TUL.

Univerzita uzavřela smlouvu s Libereckým krajem, v níž se zaváza-
la k tomu, že veškerý vyprodukovaný materiál, s výjimkou testo-
vacích vzorků, bude odevzdáván výhradně Krajskému krizovému 
štábu. V týdnu od 16. 3. 2020 se do výroby roušek začaly zapojovat 
i externí subjekty: kraj nasmlouval šicí dílny, jimž TUL dodávala 
materiál na šití roušek, Severochema začala zajišťovat dodávky 
denaturovaného lihu pro výrobu polymeru, základní suroviny pro 
nanovlákenné textilie. Do 19. 3. 2020 TUL ve spolupráci s externí-
mi subjekty odevzdala Krajskému krizovému štábu přibližně 3000 
jednorázových roušek, zároveň zásobila šicí dílny 10 km materiálu 
(který vydal na cca 18 000 roušek).1 

Produkce hotových nanovlákenných roušek se však v situaci chro-
nického nedostatku ochranných prostředků ukázala jako poměrně 
málo efektivní. Tým nabídl efektivnější řešení, jež mělo potenciál 
ochránit daleko širší skupinu uživatelů: nanovlákenné filtry, které 
by bylo možné vložit do bavlněné kapsové roušky. Prof. Z, další 
klíčový aktér iniciativy, přišel s myšlenkou výzvy, v níž by byli oslo-
veni podnikatelé a firmy, již by byli schopni vyrobit podle zadaných 
parametrů filtry do roušek, zároveň by byla vyzvána široká veřej-
nost k šití bavlněných kapsových roušek.

Mezitím se zprávy o iniciativě šířily přes univerzitní webové strán-
ky i přes sociální sítě. Skupina studentů Ekonomické fakulty za-
znamenala výzvu k zapojení se do iniciativy a obratem kontakto-
vala prof. Z, jenž pro ně představoval morální autoritu a záruku 

1
Tyto údaje vyplývají jednak 
ze získaných faktur, ale 
rovněž je možné najít je 
v příspěvku univerzitního 
zpravodaje:  Radek Pirkl, 
́Hejtman přišel poděkovat 
za odvedenou práci při výrobě 
roušek pro kraj, in T-UNI 
Online zpravodaj Technické 
univerzity v Liberci, accessed 
March 3, 2020, https://tuni.
tul.cz/rubriky/univerzita/
id:109900/hejtman-prisel-
podekovat-za-odvedenou-
praci-pri-vyrobe-rousek-pro-
kraj

https://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:109900/hejtman-prisel-podekovat-za-odvedenou-praci-pri-vyrobe-rousek-pro-kraj
https://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:109900/hejtman-prisel-podekovat-za-odvedenou-praci-pri-vyrobe-rousek-pro-kraj
https://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:109900/hejtman-prisel-podekovat-za-odvedenou-praci-pri-vyrobe-rousek-pro-kraj
https://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:109900/hejtman-prisel-podekovat-za-odvedenou-praci-pri-vyrobe-rousek-pro-kraj
https://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:109900/hejtman-prisel-podekovat-za-odvedenou-praci-pri-vyrobe-rousek-pro-kraj
https://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:109900/hejtman-prisel-podekovat-za-odvedenou-praci-pri-vyrobe-rousek-pro-kraj
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serióznosti projektu. V pátek 21. 3. 2020 se studenti sešli se členy 
týmu a zástupci vedení TUL, vzhledem ke své odbornosti byli pově-
řeni propagací výzvy a marketingovým zajištěním iniciativy. Během 
víkendu natočili propagační video Roušky s filtrem pro všechny, 
do nějž byli kromě odborníků z TUL zapojeny i známé osobnosti 
a influenceři. Studenti zároveň vytvořili webové stránky iniciativy 
Roušky s TULkou (rouskystulkou.org).

Během týdne (14. 3. – 21. 3. 2020) vznikl tým, zastřešující odborníky 
napříč fakultami, akademickými pozicemi a oborovými specializa-
cemi. Jeho jádro tvořili lidé z FP TUL pod vedením prof. N a prof. Z, 
nezbytnou roli ale hráli odborníci z Fakulty strojní  a zaměstnanci 
Ústavu pro nanomateriály a pokročilé technologie (CXI), v jehož 
prostorách byl produkován nanovlákenný materiál.2 Součástí 
týmu byli také studenti fakulty ekonomické, kteří kromě chodu 
webových stránek iniciativy a její propagace zároveň vyhledávali 
kontakty na potenciální výrobce a distributory nanovlákenného 
materiálu. V šicí dílně se střídali dobrovolníci napříč fakultami 
a akademickými pozicemi (od docentů po doktorandy). Vzhledem 
ke komplikované dynamice vztahu mezi iniciativou a strukturálním 
nastavením instituce univerzity byla po spuštění webových stránek 
iniciativa ve veřejném prostoru prezentována nikoli jako iniciativa 
vědců TUL, ale jako iniciativa studentská.

V následujícím týdnu se do produkce ochranných pomůcek zapo-
jily externí firmy. Své výrobní kapacity nabídla firma Elmarco, kte-
rá začala produkovat nanotextilii k produkci filtrů. Pobočka firmy 
Drylock z Hrádku nad Nisou (výrobce dětských plenek) přestavěla 
svou odstavenou linku a uzpůsobila ji na řezání nanovlákenných 
filtrů do roušek. Do produkce filtrů se zapojila i firma Obrokov ze 
Šanova, která spustila výrobu filtrů z mikrovlákenného materiálu 
meltblown. Tento materiál byl distribuován široké veřejnosti pro-
střednictvím e-shopu firmy Adler.

V momentu nadějně rozjeté výroby začali studenti jako zástupci 
týmu kontaktovat představitele vládních institucí a informovat je 
o možnosti domácí produkce ochranných prostředků s využitím 
místního know-how a domácích firem, vláda však podle všech oslo-
vených aktérů o spolupráci neprojevila zájem.

4. 5. 2020 byla výroba nanofiltrů a nanoroušek ukončena, univer-
zita dodala Krajskému krizovému štábu 65,5 km materiálu z nano-
vláken a meltblownu, více než 30 500 kusů nanofiltrů a 4700 ks 
jednorázových nanoroušek.3 Firma Drylock vyrobila přes slovy 
2 miliony, nebo nedělit ks filtrů, prostřednictvím e-shopu firmy 

PŘÍBĚH

2
Po finanční stránce byla 
univerzitní produkce 
podpořena dary z veřejné 
sbírky, TUL byla zároveň 
podpořena organizátory 
Jizerské 50 a sbírkou 
„Padesátka pro první linii“, 
z níž získala 1 000 000 
Kč na úhradu nákladů 
spojených s výrobou 
ochranných pomůcek 
pro zdravotníky v první linii.

3
Tyto údaje opět vyplývají 
jednak ze získaných 
faktur, ale rovněž byly 
veřejnosti prezentovány 
v příspěvku univerzitního 
zpravodaje: Radek Pirkl, 
́Univerzita ukončila produkci 
nanomateriálu a roušek 
pro krajský krizový štáb. 
Studentská výzva Roušky 
s filtrem pro všechny 
pokračuje a míří do zahraničí, 
in T-UNI Online zpravodaj 
Technické univerzity v Liberci, 
accessed May 7, 2020, https://
tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/
id:110519/univerzita-ukoncila-
produkci-nanomaterialu-a-
rousek-pro-krajsky-krizovy-
stab-studentska-vyzva-
rousky-s-filtrem-pro-vsechny-
pokracuje-a-miri-do-zahranici

https://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:110519/univerzita-ukoncila-produkci-nanomaterialu-a-rousek-pro-krajsky-krizovy-stab-studentska-vyzva-rousky-s-filtrem-pro-vsechny-pokracuje-a-miri-do-zahranici
https://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:110519/univerzita-ukoncila-produkci-nanomaterialu-a-rousek-pro-krajsky-krizovy-stab-studentska-vyzva-rousky-s-filtrem-pro-vsechny-pokracuje-a-miri-do-zahranici
https://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:110519/univerzita-ukoncila-produkci-nanomaterialu-a-rousek-pro-krajsky-krizovy-stab-studentska-vyzva-rousky-s-filtrem-pro-vsechny-pokracuje-a-miri-do-zahranici
https://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:110519/univerzita-ukoncila-produkci-nanomaterialu-a-rousek-pro-krajsky-krizovy-stab-studentska-vyzva-rousky-s-filtrem-pro-vsechny-pokracuje-a-miri-do-zahranici
https://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:110519/univerzita-ukoncila-produkci-nanomaterialu-a-rousek-pro-krajsky-krizovy-stab-studentska-vyzva-rousky-s-filtrem-pro-vsechny-pokracuje-a-miri-do-zahranici
https://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:110519/univerzita-ukoncila-produkci-nanomaterialu-a-rousek-pro-krajsky-krizovy-stab-studentska-vyzva-rousky-s-filtrem-pro-vsechny-pokracuje-a-miri-do-zahranici
https://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:110519/univerzita-ukoncila-produkci-nanomaterialu-a-rousek-pro-krajsky-krizovy-stab-studentska-vyzva-rousky-s-filtrem-pro-vsechny-pokracuje-a-miri-do-zahranici
https://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:110519/univerzita-ukoncila-produkci-nanomaterialu-a-rousek-pro-krajsky-krizovy-stab-studentska-vyzva-rousky-s-filtrem-pro-vsechny-pokracuje-a-miri-do-zahranici
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Adler se prodalo kolem 20 000 000 ks filtrů.4 Během necelých 
dvou březnových týdnů se iniciativě podařilo vytvořit a optima-
lizovat filtrační materiál, z laboratorního prostředí jej převést do 
průmyslové výroby a  zajistit jeho distribuci široké veřejnosti.

PŘÍBĚH

4
Drylock Magazín IV, no. 2 
(Léto 2020): 7.
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KONFERENCE

Konference
 
(Nano)technologie v mimořádných situacích 

Tato multioborová konference pro odborníky v oblasti teorie vědy 
a technologií, vědce a výzkumníky, ale i širší veřejnost se konala 
11. června 2021 a věnovala se reflexi dopadu mimořádných situací 
na podobu vědy, výzkumu a vývoje, efektivnímu a odpovědnému 
rozhodování v nových výzkumných výzvách nebo etickým 
standardům vědeckého výzkumu v oblasti (nano)technologií. 
Cílem konference bylo především zmapovat hlavní společenské 
výzvy a etická dilemata v mimořádných situacích. Dále pak 
prohloubit regionální zkušenost z krize způsobené šířením infekce 
covid-19 o obecné poznatky z analýz teorie vědy (obecně ze 
společenskovědní a humanitní oblasti) a podnítit debatu o vztahu 
mezi společností a (nano)technologiemi.

Veškeré informace o konferenci naleznete na webových stránkách 
projektu.

https://nanoet.cz/konference/  
 

Z konference vzniklo 16 videí, která jsou přístupná na webových 
stránkách a také na kanále YouTube.

 

Leták s programem konference.

Fotografie z konference.

https://nanoet.cz/konference/
https://1url.cz/YrFez
https://1url.cz/xrFeM
https://1url.cz/DrFer
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Propagace konference a videí:

⟶ články na webových stránkách TUL a rozeslaná tisková 
zpráva určená médiím: Mocná zbraň i prostředek záchrany 
lidstva. Konference se zaměří na etické a morální otázky 
moderních technologií a vědy; nebo: (Nano)technologie 
v mimořádných situacích – setkání vědy, etiky a veřejnosti; 
 

⟶ ́ upoutávka na akci v Českém rozhlasu Plus 10. 6. v čase 7,25 
(připravil David Hamr);

́ ⟶ reportáž z akce v revue Přítomnost: 
 (Nano)technologie nejen v boji proti koronaviru;

́ ⟶ kampaně na sociálních sítích Google a Facebook;

́ ⟶ spolupráce s časopisem Teorie vědy / Theory of Science 
a  zveřejnění výzvy, v rámci které byly publikovány 
případová a přehledová studie a další texty, které vznikly 
mimo tento projekt, ale v reakci na tuto výzvu a téma 
konfernce;

⟶ ́ konference byla rovněž přenášena on-line na FB profilu TU.

https://1url.cz/4rFew
https://1url.cz/4rFew
https://1url.cz/4rFew
https://1url.cz/vrFeo
https://1url.cz/vrFeo
https://1url.cz/JrFeQ
https://1url.cz/KrFJ7
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KONFERENCE

Konferenci pořádali: 
Katedra filozofie, Katedra chemie, Ústav nových technologií a aplikované informatiky 
(Technická univerzita v Liberci)
Organizátoři: 
Michal Trčka, David Svoboda, Jana Klapková, Lukáš Zedek
Další spolupracovníci: 
Ivana Cvrčková, Stanislava Exnerová, Denisa Brokešová, Lukáš Jadviščok, 
Jana Jetmarová, Vít Bartoš, Vratislav Žabka
Technické zajištění online přenosu: 
Marián Lamr, Přemysl Svoboda, Pavel Tyl, Stanislav Miler 
Fotky a předtočené video s T. Hříbkem: 
Miroslav Halada
Propagace: 
Roman Valeš, Jana Klapková, Michal Trčka (děkujeme Českému rozhlasu Plus 
a moderátorovi Davidu Hamrovi za reportáž o konferenci)
Střih: 
Ondřej Michal (závěrečné video), Stanislav Miler (online přenos)
Moderátoři: 
Michal Trčka, David Svoboda, Jana Jetmarová, Jana Klapková
Hudba – znělka projektu NanoEt: 
Roman Rakowski
Občerstvení: 
VegWay, DOK pražírna Nordbeans
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PŘÍPADOVÁ STUDIE

Případová studie

Roušky s TULkou: Věda a etika v liminalitě

Jana Jetmarová
Michal Trčka

Přepisy rozhovorů: 
Denisa Brokešová
Matěj Andrýs

Text byl publikován 
v režimu online first. 

Abstrakt:
Text předkládá výsledky kvalitativní studie, která byla zaměřena 
na problematiku využití nanomateriálů v mimořádné situaci spo-
jené s pandemií covid-19 na příkladu iniciativy Roušky s TULkou. 
Ta během několika týdnů iniciovala výrobu vysoce účinných 
nanovlákenných filtrů s využitím originální technologie (AC 
Electrospinning) v průmyslovém měřítku. Cílem výzkumu bylo 
vedle popisu regionální zkušenosti analyzovat hodnotové výzvy, 
konflikty a etická dilemata v mimořádné situaci. Hlavními teore-
tickými východisky studie je turnerovské pojetí liminality, commu-
nitas a antistruktury a Stennerův koncept liminálních prostorů. 
Výsledky výzkumu ukazují, že pandemická situace přispěla k od-
krytí nečekaného potenciálu nové technologie, že při realizaci celé 
aktivity kromě know-how a technického zázemí univerzity sehrál 
roli především sociální kapitál, a především odkrývají potenciál, 
který vycházel z antistrukturního charakteru iniciativy a dočasné-
ho překročení hierarchicky nastavených univerzitních struktur.

Klíčová slova: 
antistruktura; covid-19; etika; liminalita; nanotechnologie
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ANALÝZA SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Analýza správního řízení

Analýza správního řízení vedeného Ministerstvem zdravotnictví ČR 
pod sp. zn. MZDR 14537/2020-2/OLZP

Při vyhotovení analýzy vycházel JUDr. Roman Šír ze znění zákona 
č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen „Zákon“) 
ve znění platném od 01. 04. 2018 do 25. 06. 2021.

Nejedná se o původní autorův text. Pro účely souhrnné výzkumné 
zprávy editoval Michal Trčka.

Úvodem

Úryvek z případové studie 
Roušky s TULkou: Věda a etika v liminalitě:

Na počátku pandemie byl zásadním problémem naprostý nedo-
statek ochranných prostředků jak pro pracovníky ve zdravotnictví, 
tak pro širokou veřejnost. Co nejrychlejší řešení tohoto problému 
vyžadovalo nestandardní postupy a improvizaci. Situaci navíc kom-
plikoval nedostatek informací jak o viru samotném, tak o možných 
formách přenosu infekce. 

Využití nanovlákenných materiálů jako ochranných prostředků je 
spjato s mnoha otázkami, které vycházejí z novosti nanotechnolo-
gií a mnoha neznámými, které vyvstávají v souvislosti s možnými 
vlivy nanočástic na fungování lidského organismu. Problematická 
byla možná kontaminace filtru, protože od lékařů zjistili, že nebez-
pečí nehrozí pouze při užívání roušky, nositel roušky se vystavuje 
možné kontaminaci při jejím snímání. (Nejedná se však o specifický 
problém spojený pouze s materiálem nanotextilií, filtr by mohl být 
kontaminovaný i v případě klasické netkané textilie nebo bavlny.) 
Obavu dále vzbuzovalo možné uvolňování nanovlákenných úštěp-
ků, které by prostřednictvím dýchadel mohly vstoupit do organi-
smu. Po provedení důkladné rešerše stávajících výzkumů a testo-
vání materiálu Výzkumným ústavem bezpečnosti práce a Státním 
ústavem chemické, jaderné a biologické ochrany tým tuto obavu 
vyhodnotil jako neopodstatněnou. Proto byl prostřednictvím 
Krajské nemocnice Liberec osloven Státní úřad pro kontrolu léčiv 
s žádostí o vystavení časově omezené certifikace ve zrychleném 
režimu neboli o udělení výjimky k dodávání na trh a používání 
bavlněných kapsových roušek a výměnných nanovlákenných filtrů. 
V kontextu mimořádné situace bylo očekáváno bezproblémové 
certifikování materiálu. To se ovšem nestalo. Ukázalo se, že stát-
ní instituce (MZ, SUKL) pravděpodobně nedisponovaly krizovým 
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plánem, schvalovacími mechanismy, které by v kontextu mimořád-
né situace zajistily urychlený proces certifikace a umožnily tak fle-
xibilní produkci ochranného materiálu z domácích zdrojů. Situaci 
kolem potřebného rozhodnutí komplikoval podle rozhodnutí vy-
daného oddělením léčiv a zdravotnických prostředků Ministerstva 
zdravotnictví pravděpodobně také fakt, že absentovala zkušenost 
se zdravotnickým prostředkem v podobě vyvinutého prototypu 
roušky s filtrem. 

Stávající nedostatek ochranných prostředků ovšem vedl k nutnos-
ti využívat jakýkoli bezpečný, byť dosud necertifikovaný materiál. 
Mimořádný charakter krizové situace umožnil, aby byl nanovlá-
kenný, otestovaný, ale necertifikovaný materiál prostřednictvím 
Krajského krizového štábu distribuován do nemocnic, sociálních 
zařízení a dalších institucí.

Shrnutí podkladů k analýze správního řízení

Technická univerzita v Liberci (dále jen „TUL“) podala dne 
30. 3. 2020 žádost o udělení výjimky ve smyslu § 99 odst. 1 záko-
na o zdravotnických prostředcích a ve smyslu Doporučení komise 
(EU) 2020/403 ze dne 13. března 2020 o umožnění dodávání na trh 
a používání bavlněných kapsových roušek a výměnných nanovlá-
kenných filtrů.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „Ministerstvo“) se žádostí 
zabývalo a dne 6. 4. 2020 požádalo o stanovisko Státní ústav pro 
kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“). Ústav uvedl, že nedoporučuje mi-
nisterstvu udělení výjimky k uvádění na trh a používání bavlněných 
kapsových roušek a výměnných nanovlákenných filtrů.

Ministerstvo dále ve sdělení rozvedlo svou argumentaci, ve které 
zaujala stanovisko, že nepovolí výjimku dle ust. § 99 odst. zákona 
č. 634/2004 Sb., zákona o zdravotnických prostředcích, ve kterém 
se ztotožnila s argumentací ústavu.

Argumentací ústavu bylo, že:
Poskytnutá dokumentace je zcela nedostačující pro posouzení 
bezpečnosti a účinnosti výrobku bavlněná kapsová rouška (dále 
jen „rouška“) a výměnného nanovlákenného filtru. V dokumen-
taci TUL dle ministerstva chyběla zcela zásadní informace, a to 
určený účel použití, ze kterého by vyplývalo, že výrobek naplňu-
je definici zdravotnického prostředku dle § 2 zákona o zdravot-
nických prostředcích. Dále ministerstvo vyjádřilo pochybnosti, 
zda by se jednalo o zdravotnický prostředek jako celek (rouška 
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s filtrem) nebo o zdravotnický prostředek (rouška) a příslušenství 
zdravotnického prostředku (filtr). I pro případ, že by se jednalo 
o zdravotnický prostředek dokumentaci TUL nepovažoval za do-
statečnou k posouzení shody výrobku a identifikaci případných 
nedostatků. Ministerstvo spatřovalo nedostatek v nedostatečně 
vypracované technické dokumentaci v souladu s Přílohou 7 dle 
nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdra-
votnické prostředky, kdy žádost TUL neměla obsahovat následující 
předpoklady:

́⟶ Celkový popis zdravotnického prostředku, včetně všech 
plánovaných variant, a jeho určeného účelu, a dále včet-
ně určení typu ústenky dle harmonizované normy ČSN EN 
14683:2006.

́⟶́ Výsledky analýzy rizik dle harmonizované normy ČSN 
EN ISO 14971: 2012 a seznam harmonizovaných norem, 
které byly úplně nebo částečně použity, a popisy řeše-
ní schválených pro splnění základních požadavků, pokud 
harmonizované normy nebyly použity v plném rozsahu. 
V případě zdravotnických roušek jsou požadavky na kon-
strukci a vlastnosti dány harmonizovanou normou ČSN EN 
14683:2006.

́́⟶ Výsledky konstrukčních výpočtů a provedených kontrol; 
jestliže ke splnění určeného účelu má být zdravotnický 
prostředek spojen s jiným zdravotnickým prostředkem, po-
případě s jinými zdravotnickými prostředky, musí být pro-
kázáno, že zdravotnický prostředek vyhovuje základním po-
žadavkům při spojení se zdravotnickým prostředkem nebo 
jinými zdravotnickými prostředky, které mají vlastnosti spe-
cifikované výrobcem.

́⟶ Přijatá řešení podle části I. bodu 2 Přílohy č. 1 k tomuto 
nařízení.

́⟶́ Klinické hodnocení podle zákona o zdravotnických pro-
středcích, nebo zdůvodnění proč se neprovádí.

́⟶́ Značení zdravotnického prostředku a návod k jeho použití 
v českém jazyce.

́⟶ Ministerstvo dále vytýkalo, že bez úplné technické doku-
mentace nelze zajistit, že je výrobek zcela bezpečný a účin-
ný i s ohledem na inovativní metody použité při výrobě.
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Analýza správního řízení – možnosti TUL

Ze sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 14537/2020-2/
OLZP ze dne 16. 4. 2020 (Dále jen „sdělení“) vyplývají následující 
skutečnosti:

V žádosti bylo podle sdělení odkázáno na ust. § 99 zákona 
a Doporučení komise (EU) 2020/403 ze dne 13. 3. 2020.

Dle průvodní informace byla alespoň původní žádost TUL vyho-
tovena především na základě doporučení komise (EU), což není 
právně závazný dokument. Orgánům veřejné moci ČR nevznikají 
žádné povinnosti na základě doporučení komise. Ani dalším oso-
bám nevznikají nároky vůči České republice v případě dostateč-
ného neimplementovaného obsahu doporučení do právního řádu 
ČR. Doporučení není právně závazné, aby se na jeho základě TUL 
čehokoli domohla, nicméně je jistě vhodné na evropskou legislati-
vu odkázat, pokud podporuje požadavky TUL již pro váhu autority 
instituce, která doporučení vydala.

Ust. § 99 zákona je netradiční především v té skutečnosti, že 
přímo vylučuje užití obecného procesního předpisu, tj. zákona 
č.  150/2004 Sb., správní řád. Tato skutečnost sama o sobě způ-
sobuje, že velké množství procesních postupů běžně užívaných 
ve správním řízení není možné v tomto případě použít. Nicméně 
i  v  případech, kdy je zvláštním zákonem vyloučeno užití správní-
ho řádu, neznamená to automaticky, že není možné postupovat 
dle žádné části správního řádu.

Dle ust. § 177 správního řádu je stanoveno a ve správním právu 
obecně platí, že pokud zvláštní zákon vyloučí užití správního řádu, 
přesto se použijí základní zásady činnosti správních orgánů uvede-
né v ust. § 2 až 8 správního řádu. V daném případě zákon základní 
zásady neobsahuje, a proto jsou tato ustanovení použitelná.

Další skutečností vyplývající z ust. § 99 zákona je, že na povolení 
výjimky není právní nárok. To znamená, že neexistují kritéria, která 
by v případě jejich splnění zapříčinila vznik nároku TUL na kladné 
vyřízení žádosti.

Ust. § 99 zákona není v komentovaných zněních zákona dostateč-
ně podrobně zpracováno. Dostupné komentované znění se podi-
vuje nad vyloučením užití správního řádu, když zákon sám nena-
bízí procesní úpravu, která by správní řád byla schopna nahradit. 

ANALÝZA SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
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Z toho důvodu v konečném důsledku ministerstvo musí fakticky 
jednat dle správního řádu, neboť by v opačném případě chyběl ja-
kýkoli podklad pro řádný správní postup. Jediné, co tedy ustanove-
ní vylučující postup dle správního řádu způsobuje, je založení práv-
ní nejistoty a sníženou odpovědnost veřejné moci. Tato skutečnost 
je sama o sobě důvod pro podání ústavní stížnosti (viz kapitolu 
k doporučením), ve které by se navíc bylo možné domáhat zrušení 
části ust. § 99 zákona, která vylučuje užití správního řádu.

Nečinnost ministerstva

Z průvodní informace k poskytnutému sdělení bylo patrné, že pro 
TUL byla problematická situace, kdy ministerstvo po dobu cca 
jednoho měsíce po podání první žádosti s TUL nekomunikovalo. 
V daném případě se nabízí postup podle ust. § 80 správního řádu, 
kdy by TUL iniciovala vydání opatření proti nečinnosti. I kdyby v 
daném případě nebylo možné postupovat dle ust. § 80 správního 
řádu s ohledem na vyloučenou možnost užití správního řádu, bude 
postupováno dle obecných správních zásad, které rovněž obsahují 
ochranu proti nečinnosti. Tato konkrétní zásada je upravena v ust. 
§ 6 odst. 1 správního řádu a zní:

„Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správ-
ní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměře-
né, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy 
ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80).“

Uvedená zásada přímo odkazuje na ust. § 80 správního řádu. 
Rovněž jak je uvedeno výše v komentovaném znění zákona, mi-
nisterstvo pro absentující speciální procesní úpravu bude muset 
z velké části postupovat podle správního řádu. V daném případě 
by bylo možné zvolit běžnou ochranu proti nečinnosti správního 
orgánu a podat podnět o uložení opatření proti nečinnosti.

Z těchto důvodů TUL nic nebránilo, aby ministerstvu v době, kdy 
již první žádost zaslala a vyčkávala na reakci ze strany minister-
stva, zaslala podnět o uložení opatření proti nečinnosti a inicio-
vala promptní reakci. S ohledem na skutečnost, že ministerstvo 
nad sebou nemá nadřízený orgán, je vhodné takové podání zaslat 
prostřednictvím ministerstva samotné osobě ministra.

ANALÝZA SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
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Pomoc s odstraněním vad žádosti TUL

Z průvodní informace je rovněž zřejmé, že TUL nejprve podala žá-
dost „k legalizaci dodávek vyrobených filtrů především do zdra-
votnických zařízení“. Z této informace nevyplývá, zda již prvotní 
žádost byla specifikována, že je činěna dle ust. § 99 zákona.

V případě této prvotní žádosti, pokud nebyla přímo činěna dle ust. 
§ 99 zákona, měla ministerstvu vzniknout povinnost postupovat 
dle ust. § 37 odst. 3 správního řádu a pomoci TUL s odstraněním 
nedostatků žádosti nebo ji vyzvat k jejich odstranění a identifikaci 
těchto nedostatků. Ust. § 37 odst. 3 správního řádu zní: 

„Nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, 
pomůže správní orgán podateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve 
k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.“

Pokud již prvotní žádost byla specifikována dle ust. 99 zákona 
a dopadala na ni část ustanovení hovořící o tom, že se na postup 
při rozhodování o povolení podle věty první nevztahuje správní 
řád, mohly nastat dvě situace.

Zaprvé lze tuto část ust. § 99 zákona vyložit způsobem, že samot-
ná žádost není postup při rozhodování, neboť neobsahuje žádnou 
aktivitu ze strany ministerstva. V takovém případě by se na část 
týkající se přijetí žádosti TUL ještě vztahoval správní řád a minis-
terstvo mělo povinnosti dle ust. § 37 odst. 3 správního řádu po-
moci TUL s odstraněním nedostatků žádosti nebo ji vyzvat k jejich 
odstranění a identifikaci těchto nedostatků.

Zadruhé mohla nastat situace, kdy by již na část přijetí žádosti sku-
tečně nedopadala povinnost ministerstva k odstranění vad dle ust. 
§ 37 správního řádu, pak ale by se mělo ve smyslu ust. § 177 odst. 2 
správního řádu postupovat v souladu se zásadami správního prá-
va, které v ust. § 4 obsahuje tzv. zásady služby veřejnosti, které 
mimo jiné formulují nutnost správního orgánu, tj. ministerstva, 
poskytovat žadateli přiměřené poučení a umožnění žadatelům 
uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Za takové situace mini-
sterstvo bylo přesto povinno poskytnout TUL dostatečné poučení, 
které by již mělo odpovídat postupu dle ust. § 37 správního řádu. 
V tomto směru je znovu možné odkázat se na informaci z komen-
tovaného znění ust. § 99 zákona, které uvádí nutnost postupu dle 
správního řádu pro absentující procesní úpravu v zákonu.
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Jestliže žádost TUL obsahovala takové vady, které bránily jejímu 
kladnému rozhodnutí, měla být TUL vyzvána k odstranění tako-
vých vad a měla jí být poskytnuta lhůta k jejich odstranění. Tato 
poučovací povinnost se jednoznačně nevztahuje ke všem výtkám, 
které ministerstvo ve sdělení uvedlo, ale minimálně ohledně nedo-
statků spočívajících v nedostatečném označení výrobku jako zdra-
votnického prostředku, nebo ve sdělení zmiňovaných nejasnostech 
ohledně toho, zda se jedná o roušku s filtrem, nebo pouze o filtr, 
tak učiněno být mělo. Nedostatečné poučení ze strany správního 
orgánu může zakládat vadu řízení, která svou intenzitou může vést 
až ke zrušení rozhodnutí. Komentářová literatura k ust. § 37 správ-
ního řádu k tomu uvádí:

„Procesní nedostatek spočívající v zanedbání postupu podle § 37 
odst. 3 správního řádu správním orgánem, může být důvodem pro 
to, aby v soudním přezkumu bylo takové rozhodnutí správního 
orgánu zrušeno pro podstatné porušení ustanovení o řízení před 
správním orgánem mohlo-li mít za následek nezákonné rozhodnutí 
o  věci samé (srov. rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze 
dne 21.  12. 2012, č. j. 78 A 12/2012-27).“ 

Důvody k zopakování žádosti

Samotnou povahu poučení a vytknutí vad žádosti mělo až samot-
né sdělení, které obsahovalo výtky ze strany ministerstva a zpro-
středkovaně ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jak je 
uvedeno výše, na rozhodování o žádosti nedopadala ustanovení 
správního řádu, sdělení nemělo povahu rozhodnutí a neobsaho-
valo žádné poučení o přezkoumatelnosti či opravném prostřed-
ku. Za takové situace se domnívám, že neexistoval právní důvod, 
který by zamezoval opětovnému podání žádosti poté, co by byly 
odstraněny nedostatky vytýkané ve sdělení. Zopakování žádosti 
ve správním řízení může znemožňovat překážka věci rozsouzené, 
tj. pokud by byla žádost zamítnuta či odmítnuta, o čemž by minis-
terstvo muselo vydat rozhodnutí. Ministerstvo vydalo pouze sdě-
lení, které tuto povahu nemá. Stejně tak v danou chvíli již nebylo 
o žádosti vedeno žádné jiné řízení, které by zamezovalo projednání 
nové žádosti.

TUL tedy nic nebránilo, aby svou žádost opravila o vady vytýkané 
ve sdělení a podala žádost znovu.

Toto řešení je ryze praktické, kdy kromě uhrazení správního po-
platku neměla TUL co ztratit podáním nové žádosti. Nadto by 
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měla možnost odstranit veškeré nedostatky, které považovalo mi-
nisterstvo za závadné, tudíž by se následně ministerstvu obtížně 
argumentovalo pro nevyhovění žádosti, i kdyby mělo jinou moti-
vaci ve věci žádosti nevyhovět.

Jinými slovy výtky ze strany ministerstva měly být adresovány TUL 
dříve v rámci poučení a ministerstvo mělo pomoci s odstraněním 
vad žádosti, ale i po obdržení sdělení na ně měla TUL možnost 
reagovat novou žádostí. 5

Rozhodnutí ministerstva

Výjimka dle ust. § 99 zákona, o kterou usilovala TUL, má ryze in-
dividuální charakter. Na jejím základě nemůže dojít k obecnému 
povolení používání zdravotnického prostředku. Musí se jednat 
o konkrétního poskytovatele zdravotních služeb ve smyslu ust. 
§ 2 zák. č. 372/2011 Sb., který má ministerstvu zaslat svou žádost, 
tedy nikoli TUL. TUL se mohla domluvit s konkrétními poskytova-
teli zdravotních služeb, aby si o výjimku zažádali, ale nemohla se 
domoci obecného povolení k užívání. Což je nedostatek, které bylo 
možné překlenout díky spolupráci s krajskou nemocnicí.

Samotné výtky uvedené ve sdělení nebránily tomu, aby ministerstvo 
mohlo žádosti TUL vyhovět. Přímo ust. § 99 zákona hovoří o tom, 
že může výjimečně povolit užití zdravotnického prostředku, který 
nesplňuje technické požadavky na výrobky.
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DOPORUČENÍ

Doporučení

Pro účely souhrnné výzkumné zprávy doporučení vyplývající 
z Analýzy správního řízení Romana Šíra vybral a editoval Michal 
Trčka.

Doporučení k reakci na Sdělení o vyřízení žádosti 
Ministerstva zdravotnictví ČR

Doporučení vyplývající z Analýzy správního řízení vedeného 
Ministerstvem zdravotnictví ČR pod sp. zn. MZDR 14537/2020-2/
OLZP, konkrétně ve věci Sdělení o vyřízení žádosti Ministerstva 
zdravotnictví ČR č. j. MZDR 14537/2020-2/OLZP ze dne 16. 4. 2020.

Po obdržení sdělení bylo na místě, aby TUL nekončila svou sna-
hu po neschválení její žádosti a pokračovala ve své snaze. Jak je 
uvedeno výše, problematickou situaci zde zakládá skutečnost, že 
na vyhovění neexistoval právní nárok a je vyloučen ze svého užití 
správní řád. Nad rámec těchto skutečností ministerstvo rozhodlo 
sdělením, což dle mého názoru není možné považovat za rozhod-
nutí, proti němuž je obecně přípustný opravný prostředek, a neu-
vedl ve sdělení žádné poučení o případných opravných prostřed-
cích. Tato situace byla ztížena notnou dávkou právní nejistoty, což 
ovšem samo o sobě nemuselo nutně znamenat postup, kdy by TUL 
rezignovala na další usilování o vyhovění. Naopak z důvodu této 
nejistoty bylo možné užit více nástrojů současně a vyčkat na zpět-
nou vazbu ze strany ministerstva.

1) Nepochybně bych TUL doporučil opakovat svou žádost 
i po obdržení sdělení s důrazem na odstranění tvrze-
ných nedostatků tak, aby vyhovovala ust. § 99 zákona. 
Nespatřuji žádnou zákonnou překážku, proč by nesměla být 
žádost opakována nebo proč by její opakování mělo vést k 
nevyhovění. Je to jednoduchý a účinný nástroj, kterým bylo 
možné dosáhnout úspěchu. Rovněž v tomto případě by bylo 
možné na ministerstvo tlačit z důvodu rychlosti, kdy by bylo 
poukazováno na to, že již je s věcí detailně seznámeno, a 
proto není důvod k prodlužování rozhodnutí.

2) Současně s opakovanou žádostí bylo možné podat stížnost 
dle ust. § 175 správního řádu k ministerstvu a stěžovat si 
na nedostatečnou pomoc při odstranění nedostatků žá-
dosti, jak je uvedeno výše, a také namítat chybějící poučení 
ve sdělení ohledně opravného prostředku. Tuto stížnost 
by bylo vhodné podat pouze z procesní opatrnosti, aby 
ministerstvo bylo nuceno zaujmout postoj k opravnému 
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prostředku. Tím by došlo ke zvýšení ochrany TUL, že ne-
opomene podání opravného prostředku. Tato stížnost by 
tak představovala jakési vymožení poučení, které minister-
stvo samo nedalo, což by mělo potenciál alespoň částečně 
zmírnit právní nejistotu i pro opakovanou žádost. Zároveň 
by tím TUL dala ministerstvu najevo, že hodlá aktivně po-
stupovat a vyvíjet v řízení o opakované žádosti i původní 
žádosti značnou snahu, která může skončit u orgánu soudní 
moci.

3) Současně s výše uvedenými prostředky bylo vhodné podat 
ministerstvu podnět k provedení přezkumného řízení. 
S ohledem na skutečnost, že by se TUL bránila proti sdělení, 
nikoli rozhodnutí, by bylo nutné tento podnět formulovat 
nikoli přímo podle ustanovení o přezkumném řízení, které 
upravuje postup u rozhodnutí, ale jako podnět k přezku-
mu dle ust. § 156 správního řádu, postupu odpovídajicího. 
Fakticky by podnět směřoval k postupu odpovídajícímu 
přezkumnému řízení, ačkoli by se jednalo o postup, který 
je správním řádem uveden v ustanoveních týkajících se sdě-
lení. Na zahájení přezkumného řízení není právní nárok, ale 
jedná se o jediný prostředek navazující na institut sdělení 
dle ust. § 156 správního řádu. Zde znovu nastává problema-
tická situace, zda je možné užít ustanovení správního řádu, 
ale již s ohledem na neformálnost podnětu by to možné být 
mělo.

4) Další možností je podání ústavní stížnosti k Ústavnímu 
soudu. Touto stížností je možné se domáhat před rozhod-
nutím či jiným zásahem orgánu veřejné moci, pokud jiné 
řádné opravné prostředky či správní žaloba nejsou přípust-
né. Tato stížnost se podává ve lhůtě 2 měsíců od doručení 
rozhodnutí o posledním procesním prostředku, tj. v tomto 
případě od doručení sdělení. Jedná se opět o levný nástroj, 
kdy samotné podání ústavní stížnosti nepodléhá žádnému 
soudnímu poplatku. Je nutné dovodit zásah do práva zaru-
čeného Listinou základních práv a svobod či jiné meziná-
rodní smlouvy o lidských právech. V tomto případě mini-
málně bylo možné uvádět námitky proti zásahu do práva 
na spravedlivý proces, práva na právní pomoc, což pod sebe 
řadí neučiněné vytknutí vad a případně i chybějící pouče-
ní o opravných prostředcích (upozornění, že opravné pro-
středky nejsou přípustné, je také poučení, selhání ovšem je, 
když o opravných prostředcích rozhodnutí mlčí) a případně 
i ochranu před průtahy v řízení.
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 ⟶  Ust. § 99 zákona bylo kritizováno i odbornou ve-
řejností pro nepřiléhavé vyloučení správního řádu. Spolu 
s ústavní stížností by bylo možné uvést, že již sama tato 
část ustanovení zapříčinila zásah do základních práv TUL, 
a domáhat se odstranění této části ust. § 99 zákona. S ohle-
dem na tento nedostatek nemusela být ústavní stížnost bez 
šance na úspěch.

 ⟶  I kdyby nedošlo k vyhovění ze strany Ústavního 
soudu, příležitostně se stává, že i v rámci odmítavého či 
zamítavého rozhodnutí Ústavní soud uvede část odůvod-
nění, které má povahu jakéhosi apelu na orgány veřej-
né či soudní moci, které je sice nezávazné, ale svou vahou 
může výrazně promluvit do rozhodnutí orgánů veřejné či 
soudní moci. Takový apel by měl jistě velkou váhu pro pří-
padnou opakovanou žádost.

5) S ohledem na skutečnost, že sdělení nemělo povahu roz-
hodnutí, neměla by být přípustná ani správní žaloba. 
Soudní řád správní obsahuje taxativní výčet důvodů, pro 
které je možné podat správní žalobu, přičemž předmětná 
situace do nich nespadá. Postup formou správní žaloby 
v daném případě nebyl na místě.

Obecná doporučení ke správnímu řízení

Obecná doporučení vyplývající z Analýzy správního řízení vedené-
ho Ministerstvem zdravotnictví ČR pod sp. zn. MZDR 14537/2020-2/
OLZP.

1) Vždy formulovat žádost dle zákonných požadavků. V pří-
padě, že k podání žádosti není TUL legitimovaná, je nutné 
spolupracovat se subjektem, který k tomu oprávněný je.

2) V případě neaktivního správního orgánu je vhodné činit 
včas opatření proti nečinnosti dle správního řádu. Podnět 
k opatření proti nečinnosti není nástroj, který by mohl TUL 
jakkoli poškodit, a proto není důvod s užitím tohoto nástro-
je otálet.

3) Podrobně zkoumat zpětnou vazbu správního orgánu na ob-
sah žádosti s důrazem na vytýkané vady žádosti. V případě, 
kdy dojde k zamítavému rozhodnutí, aniž by došlo k pomoci 
s odstraňováním vad žádosti či vytknutí vad, uvést tuto sku-
tečnost v rámci opravného prostředku k přezkumu nadříze-
ným správním orgánem.
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4) U každého rozhodnutí vyžadovat poučení o opravných pro-
středcích. V případě, že tak správní orgán neučiní, je vhodné 
se jej domáhat i na základě stížnosti nebo tuto skutečnost 
uplatňovat jako vadu rozhodnutí či případně jiného doku-
mentu za účelem jeho zrušení.

5) V případě zamítavého rozhodnutí či jiného negativního vy-
řízení žádosti vždy hledat další postup přiléhavý na danou 
problematiku.

6) Primárně podat proti rozhodnutí odvolání, v případě roz-
hodnutí ústředního správního úřadu rozklad, neboť tyto 
opravné prostředky jsou předpokladem pro podání správní 
žaloby dle soudního řádu správního.

7) Správní žalobu je možné podat v případech, kdy soudy roz-
hodují o v případech vymezených v ust. § 4 zák. č. 150/2002 
Sb., soudní řád správní.6

8) V případě, že není možné podat řádný opravný prostředek, 
hledat jiné prostředky obrany ve správním právu nebo po-
dání ústavní stížnosti.

9) Generální doporučení je, nechat se ve správním řízení zastu-
povat advokátem. Každé správní řízení je odlišné a je vždy 
vhodné, aby odborník v oboru zvolil přiléhavé řešení situa-
ce. Jak je uvedeno výše, některá opatření je vhodné učinit, 
i když nepovedou přímo k vyhovění žádosti, ale mohou zís-
kat žadateli výhodu ve správním řízení, jako např. v přípa-
dě stanoviska Ústavního soudu v odmítavém rozhodnutí. 
Rovněž advokát zváží i náklady TUL pro zvolené řešení, jako 
např. že ústavní stížnost je podávána zdarma a TUL by ne-
vznikly žádné náklady soudního řízení.

 

DOPORUČENÍ

6
Soudy ve správním 
soudnictví rozhodují o
- žalobách proti 

rozhodnutím vydaným 
v oblasti veřejné správy 
orgánem moci výkonné, 
orgánem územního 
samosprávného celku, 
jakož i fyzickou nebo 
právnickou osobou 
nebo jiným orgánem, 
pokud jim bylo svěřeno 
rozhodování o právech 
a povinnostech 
fyzických a právnických 
osob v oblasti veřejné 
správy,

- ochraně proti 
nečinnosti správního 
orgánu,

- ochraně před 
nezákonným zásahem 
správního orgánu,

- kompetenčních 
žalobách.

Ve správním soudnictví 
dále soudy rozhodují
- ve věcech volebních 

a ve věcech místního 
a krajského referenda,

- ve věcech politických 
stran a politických 
hnutí,

- o zrušení opatření 
obecné povahy nebo 
jeho částí pro rozpor se 
zákonem.
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PŘEHLEDOVÁ STUDIE

Přehledová studie

Filozofické problémy nanotechnologií:  
ontologicko-systémová východiska a etické implikace
 
Vít Bartoš
Michal Trčka

Text byl publikován v režimu online first. DOI: 
https://doi.org/10.46938/tv.2022.532 

Abstrakt

Z pozice filozofie vědy a techniky se nejprve zabýváme otázkou, 
co znamenají nanotechnologie v rámci evoluce technologií. Jejich 
mimořádný význam primárně vidíme v tom, že jsou technologiemi 
samotného života. Dále vysvětlujeme, že nanoúroveň je doménou, 
kde se kříží zákonitosti kvantové a klasické newtonovské fyziky. 
Z této pozice vycházíme při hledání odpovědi na otázku, za jakých 
podmínek mění zmenšování věcí také jejich funkční podstatu. Na 
příkladu debaty Drexler vs. Smalley demonstrujeme paradigmatic-
kou nesouměřitelnost obou perspektiv a fyzikálně-chemické a in-
ženýrské limity nanotechnologií. Zvažujeme, nakolik jsou reálná 
nebezpečí a etické implikace vycházející z Drexlerových úvah, ať 
už se jedná o tzv. „grey goo“ problém nebo molekulární výrobu. 
Jako závažnější hodnotíme vybrané problémy spojené se syntetic-
kou biologií. Text zakončujeme úvahou, že pro lidskou civilizaci by 
mělo být existenční výzvou přemýšlet o možnostech nanotechno-
logií k rozvíjení života.

Klíčová slova
etika; molekulární výroba; nanotechnologie; ontologie; syntetická 
biologie

https://doi.org/10.46938/tv.2022.532
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EXPERTNÍ SYSTÉM

Expertní systém

Expertní systém pro podporu etického rozhodování 
v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií

Michal Trčka
Jan Šembera
Vratislav Žabka
Lukáš Zedek

Hlavním výsledkem projektu je, kromě případové studie a dalších 
výstupů, které na ni přímo navázaly, expertní ́systém pro podporu 
etického rozhodování v oblasti výzkumu nanotechnologií v po-
době aplikačního softwaru. Jeho obsah je rovněž ovliněn poznatky 
z pří́padové a přehledové studie a dalších nasbíraných informací 
z oblasti etiky nanotechnologií.

Základními komponentami expertního systému jsou: Podpora pro 
rozhodování; Redakční systém; Interaktivní dotazník.

Všechny komponenty systému jsou dostupné přes webové stránky 
projektu v sekci Expertní systém. Veřejná část je přístupná každé-
mu, kdo má odkaz na službu (zejména webové dotazníky a redakč-
ní systém, tedy online knihovna teorií, norem a praktických příkla-
dů), neveřejná část je dostupná po zadání hesla (zejména nástroje 
pro expertního uživatele, např. pro vytváření obsahu redakčního 
systému).

Data z databázové části nejsou uživateli dostupná přímo, ale pou-
ze prostřednictvím uživatelských rozhraní systému. Prezentace 
výsledků analýz (např. vyhodnocení dotazníkového šetření) je za-
jištěna formou webového rozhraní (tabulky, grafy apod.).

Novost a unikátnost návrhu softwaru je doložitelná technickou 
dokumentací výsledků.

Redakční systém 

Redakční systém je vlastně jakousi online interaktivní knihovnou 
teorií, norem a praktických příkladů. Umožňuje expertnímu uživa-
teli, který spravuje databázi, definovat různé stromy souvislostí 
mezi dokumenty a jejich vzájemné propojování (např. tematické) 
a  všem ostatním uživatelům vyhledávání dokumentů podle růz-
ných kritérií. Obsah knihovny je zařazen v několika kategoriích. 
Jeho obsah zaměřený na tematiku testování na zvířatech jsme zvo-
lili na základě analýzy potřeb spolupracujících výzkumníků, týmu 
bioinženýrů prof. Lukáše, tak aby byl poplatný nejen v době mimo-
řádných situací, ale i pro další vzdělávání odborníků a především 
studentů, ale rovněž pro jakékoli další zájemce.

https://1url.cz/3ray5
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Podpora pro rozhodování

Jedná se o modul pro podporu rozhodování obsahující návrh na 
vytváření různých etických postupů. Pomocí něj by bylo možné 
hodnotit různá řešení. Modul totiž poskytuje uživateli klíč ke zva-
žování hodnoty jednání, jeho důsledků, úspěšnosti apod. Nástroj 
obsahuje rozhodovací/hodnotící algoritmy, které je možné nasta-
vit podle potřeby. 

Práci s modulem demonstrujeme na jedné konkrétní ukázce, na 
fiktivním návrhu postupů nakládání s hlodavci v rámci testování 
na zvířatech. Jednak je možné upravit si vlastní excel, ale vedle 
toho je možné si stáhnout připravený testovací soubor. Na zákla-
dě načtené tabulky pak dojde k vygenerování nástroje pro návrh 
a porovnání scénářů manipulace s pokusnými zvířaty (hlodavci). 
Ze vzájemného srovnání vychází jako nejvhodnější postup s nej-
vyšším dosaženým skóre.

Interaktivní dotazník

Interaktivní dotazník, komunikační komponenta pro sběr dat 
prostřednictvím webových dotazníků, je nejen samotným šetře-
ním k výzkumu morálních intuic, ale komplexním modulem, který 
umožňuje rovnou vyhodnocovat řadu vybraných dat. Umožňuje 
expertnímu uživateli formulovat etická dilemata a jednoduché 
dotazníky a ostatním uživatelům jejich vyplňování. Odpovědi jsou 
ukládány v databázi pro využití ke statistickému hodnocení nebo 
strojovém učení.

https://1url.cz/FrFNO
https://1url.cz/jrFN5
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Ukázka 
z realizovaného dotazníkového šetření

 
Michal Trčka
Vratislav Žabka
Robin Kopecký
David Svoboda

NANOTECHNOLOGIE
RIZIKA A ETIKA
V tomto interaktivním dotazníku našeho projektu NanoEt si širší 
veřejnost může vyzkoušet řešit modelové situace etických dile-
mat, převážně spojených s výzkumem a vývojem nanotechnologií, 
a zároveň tím poskytuje zpětnou vazbu o morálních intuicích ve 
vztahu k nanotechnologiím a reálným, potenciálním nebo fiktiv-
ním dilematům a rizikům.

EXPERTNÍ SYSTÉM
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Zajímalo nás také to, u kterých otázek najdeme třeba rozdíl mezi 
odpověďmi širší veřejnosti a profesemi v oblasti vědy, výzkumu 
a vývoje nanotechnologií.

Co považujeme za technologické milníky z hlediska lidské historie? 
Které z vybraných technologií jsou podle našeho názoru v součas-
né době nejvyspělejší? To jsou otázky, na které nenajdeme určitě 
shodu ani v našem týmu. Pro nás bylo nejdůležitější zjistit, kde se 
umístí v tomto hodnocení nanotechnologie.

Součástí dotazníku byly také otázky, kvíz týkající se rozměrů 
nanosvěta. Technická univerzita čerpá svou prestiž mimo jiné 
z úspěchů v oblasti výzkumu a vývoje nanovláken. První zpráva 
o jejich výrobě ale pochází už z devatenáctého století. Než jsme 
se ovšem dočkali toho nahlédnout do nanosvěta, chvíli nám to 
trvalo. Optické mikroskopy nejsou schopny zobrazovat struktury 
v nanoměřítku, přelom nastal až s využitím elektronových mikro-
skopů. V současnosti vylepšujeme naše možnosti odhalovat detai-
ly v atomovém rozlišení například pomocí kryoelektronové mikro-
skopie. Technika v rámci metody zvané elektronová ptychografie 
(electron ptychography) dokáže desetinásobně zvýšit dosavadní 
rozlišení a vizualizovat komponenty na atomové úrovni, konkrétně 
o velikosti 30 až 50 nanometrů.

V čem je tak specifická oblast nanosvěta a s ním spojených aplika-
cí? Současnými technologiemi a technikami v oblasti nanotechno-
logií můžeme ještě více rozšířit pole vlastností částic na úrovni na-
nometru, například z kovů udělat polovodiče. Například můžeme 
vytvořit samočisticí nepoškrabatelné laky nebo zmíněný upravený 
povrch redukující zachytávání a množení bakterií, ale seznam vy-
užití nanotechnologií zahrnuje širokou škálu oblastí od textilní-
ho, chemického i kosmického průmyslu až ke zdravotnictví nebo 
vojenství. Některé produkty jako neviditelné tekuté nanostěrače 
už jsou na trhu, řada z nich je od toho jen pomyslný krůček, jako 
využití magnetických nanočástic odhalujících rakovinu, ale třeba 
nanosystém na molekulární výrobu je futuristickou vizí.

Za následující otázku děkujeme Ondřeji Havelkovi.
 

EXPERTNÍ SYSTÉM
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Právě nanomedicína je řazena mezi ty nejslibnější oblasti nano-
technologií pro její společenské přínosy, především pak v oblasti 
diagnostiky, léčby, ale také se hovoří o budoucí aplikaci nanotech-
nologií pro lidské vylepšování. Tomu se chceme věnovat někdy 
v budoucnu.

Vedle přínosů je tady ale také oblast rizik. Jednou ze současných 
naléhavých obav, na které upozorňuje řada výzkumů veřejného 
mínění týkajících se nanotechnologií, je riziko ohrožení zdraví a ži-
votního prostředí spojené s toxicitou nanočástic.

Čeho se bojíte ze zmíněných „medicínských zákroků“?
(Seřaďte podle úrovně obavy)

Metodou „chytni a přetáhni“ uspořádejte řádky

NEJVĚTŠÍ STRACH

⟶ Rentgen

⟶ Vrtání zubů u zubaře

⟶ Operace slepého střeva

⟶ Uvolnění krevní sraženiny pomocí nanorobotů

⟶ Očkování

ŽÁDNÉ OBAVY / NEJMENŠÍ STRACH

EXPERTNÍ SYSTÉM
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Několikrát jsme také zmínili tematiku nekontrolovaně se samo-
replikujících nanobotů vytvořených molekulární výrobou. Kromě 
jedné výjimky nejsou nanotechnologie zařazeny mezi významná 
celosvětová katastrofická rizika, nebo existenční riziko, při němž 
hrozí zničení dlouhodobého potenciálu lidstva. Tou výjimkou je 
disciplína označovaná jako molekulární výroba, termín zavedený 
K. E. Drexlerem, snad v budoucnu umožní budovat širokou škálu 
objektů levně a s atomovou přesností, a přispěje k realizaci složi-
tých systémů molekulárních strojů. Zatím však patří mezi techno-
optimistické futuristické scénáře.

Pokud je jediným způsobem, jak zachránit život jiného člověka 
v nouzi, obětovat vlastní nohu, pak je z morálního hlediska nut-
né tuto oběť podstoupit. Tento typ morálních dilemat se týká 
tzv. Oxfordské škály utilitarismu. Utilitarismus je jednou z nejvliv-
nějších morálních teorií. Jeho podstatou jsou následující tři teze: 
morální dobro je lidské štěstí vyplývající z převahy potěšení nad 
utrpením. Správnost jednání se posuzuje podle jeho následků. 
A každý člověk se počítá za jednoho, nikdo za více nebo méně než 
jednoho.

Pokud byste chtěli vědět, proč jsme zadali úkol ohodnotit, za jak 
nechutné považujete dané situace, můžeme prozradit, že se jedná 
o standardizovanou tzv. čtyřdoménovou škálu znechucení.

Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Možnosti využití expertního systému NanoEt

1) Výzkum a vývoj nanotechnologií
 Pro tuto oblast je určena především komponenta Podpora 

pro rozhodování a Redakční systém. Podpora pro rozhodová-
ní je nástroj k volbě vhodných postupů. Demonstrujeme ho 
na smyšlené ukázce rozhodování o volbě vhodných postu-
pů pro nakládání s hlodavci používanými k pokusným úče-
lům, ale je možné ho využít v řadě zcela odlišných témat.

 
 Redakční systém je pak možné využít například jako pod-

poru pro přípravu projektů pokusů na zvířatech, k rešerši 
základní literatury, nebo jako přehled vybraných pravidel, 
etických principů a legislativy.

EXPERTNÍ SYSTÉM
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2) Vzdělávání (budoucích) odborníků na nanotechnologie
 Komponenta Redakční systém je vhodným nástrojem 

pro online výuku, další vzdělávání studentů i výzkumníků 
a také nástrojem pro rychlé a efektivní vyhledávání odbor-
ných článků, základních pravidel, aktuální legislativy a dal-
ších zdrojů informací potřebných pro řešení nejen etických 
dilemat spojených s testováním na zvířatech.

3) Regulace nanotechnologií
 Redakční systém může být rovněž využitý všemi, kteří se 

zabývají regulacemi nanotechnologií, v souvislosti s testo-
váním na zvířatech. Dalším praktickým rozměrem softwaru 
pak v tomto ohledu může být komponenta Interaktivní do-
tazník, především pak jeho publikační část, ve které uživatel 
nalezne různé způsoby vyhodnocení výsledků šetření mí-
nění odborné i širší veřejnosti k tematice nanotechnologií, 
rizik a etických souvislostí. Výsledky výzkumu morálních 
intuic veřejnosti můžou být inspirací pro přemýšlení o poli-
tikách týkajících se oblasti nanotechnologií.

4) Výzkum morálních intuic
 Jednou z možností dalších výzkumů na poli etiky, včetně 

etiky nanotechnologií, je zkoumat tzv. morální intuice. 
Tento výzkum umožňuje komponenta Interaktivní dotazník, 
díky které mohou být zaznamenávány odpovědi z dotazní-
ků nebo řešení interaktivních etických dilemat, obsažených 
v expertním systému jako modelové situace (k hodnocení 
uživateli). Realizovaný výzkum s názvem Rizika, nanotech-
nologie a etika pak slouží k lepšímu informování veřejnosti 
o přínosech a rizicích nanotechnologií, protože vedle sbírá-
ní dat poskytuje zpětnou vazbu o reálných, potenciálních 
nebo fiktivních dilematech a rizicích.

5) Popularizace nanotechnologií
 Veřejná část systému je dostupná formou webového roz-

hraní každému, kdo má odkaz na službu (dotazníky a jejich 
vyhodnocení, modelové situace etických dilemat, knihovna 
teorií, norem a praktických příkladů v podobě redakční-
ho systému, záznamy z konference apod.). Tímto způso-
bem tedy slouží k popularizaci nanotechnologií. V tomto 
ohledu měla během projektu největší dopad komponenta 
Interaktivního dotazníku, ve kterém si veřejnost mohla 
a stále může vyzkoušet řešit modelové situace etických di-
lemat týkajících se primárně nanotechnologií.

 

EXPERTNÍ SYSTÉM



56

zd
eg

ra
do

va
ná

 v
lá

kn
a 

/ 
bi

od
eg

ra
da

bi
ln

í /
 e

le
kt

ric
ky

 z
vl

ák
ně

ná
 v

lá
kn

a 
v 

pr
ůb

ěh
u 

de
gr

ad
ac

e 
po

vr
ch

u



57
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David Lukáš
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Na projektu dále spolupracovalo mnoho dalších osobností nejen 
z Technické univerzity v Liberci.

Jana Klapková, Ivana Cvrčková, David Svoboda, Ondřej Michal, 
Roman Šír, David Anthony Procházka, Robin Kopecký, Matěj 
Andrýs, Denisa Brokešová a řada dalších (viz jednotlivé kapitoly).

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili 
do realizace tohoto projektu.
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