Zápis ze zasedání Etické komise JU ze dne 27. 5. 2020

Přítomni (bez titulů): Zuzana Duchková, Ján Regenda, Marie Ryantová (připojena online),
Jakub Sirovátka, Milan Štech
Omluveni: Jiří Šimek

Předsedou Etické komise JU byl zvolen Jakub Sirovátka (per rollam v květnu 2020).
Ombudsmanem JU byl na zasedání zvolen Jiří Šimek.

Stížnost studentky Julie Gladkikh na chování vyučujícího PhDr. Christophera Koye,
M.A., Ph.D.
Etická komise JU projednala podnět zaslaný panem děkanem Ondřejem Peškem (FF JU) ze
dne 7. dubna 2020, který se týká stížnosti zahraniční studentky Julie Gladkikh (studující na
FF JU) na nevhodné a urážlivé chování – včetně nechtěného fyzického kontaktu – vyučujícího
Pedagogické fakulty PhDr. Christophera Koye, M.A., Ph.D. na semináři k britskému a
americkému filmu dne 27. února 2020. Stížnost byla již projednávána na Pedagogické fakultě
JU, skončila však stavem tvrzení proti tvrzení. Pan doktor Koy zastává stanovisko, že šlo o
mezikulturní nedorozumění, studentka Gladkikh trvá na nevhodném chování pana doktora
Koye. Vzhledem k tomuto nerozhodnému výsledku postoupil pan děkan Pešek celý případ
k šetření Etické komisi JU.
Po dalším šetření dochází Etická komise JU k tomuto závěru: Jakkoli je nemožné dopátrat se
toho, co se skutečně na semináři přihodilo, kloní se Etická komise JU na základě vlastního
šetření a na základě výpovědí dalších zahraničních studentek, jež byly na dotyčném semináři,
k přesvědčení, že se jednalo o politováníhodné nedorozumění na základě kulturních,
jazykových rozdílů, pravděpodobně i rozdílu v temperamentu. Svou roli mohla sehrát i souhra
okolností jako téma semináře (postavení ženy v 19. století, otázka aranžovaných manželství,
otázka věna apod.) a pokus vcítit se do těchto osobních témat.
Etická komise JU doporučuje děkance PdF upozornit pana doktora Koye na skutečnost, že
určitý typ chování může být ze strany studentů vnímán jinak, než byl možná zamýšlen, a
doporučuje vybídnout pana doktora Koye v tomto ohledu ke zvýšené sensibilitě. Ve své
písemné odpovědi Etické komisi JU pan doktor Koy odmítá, že došlo k fyzickému kontaktu
mezi ním a studentkou, ale že si uvědomuje, že jeho chování může být chápáno jako
nevhodné. Etická komise JU doporučuje omluvu vůči studentce Julii Gladkikh, která očividně
vnímala chování pana doktora Koye jako nevhodné.

Zapsal a ověřil: Jakub Sirovátka, předseda Etické komise JU

