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PRAVIDLA PROTI PLAGIÁTORSTVÍ 
 
 
Článek 1 – Plagiátorství 
 

1. Student je při své práci na studentském zadání, projektu nebo práci, kde se očekává jeho 

autorství (dále jen „studentská práce“) povinen respektovat pravidla akademické etiky a 

zvyklosti v daném oboru.  

2. Student se dopustí plagiátorství, pokud i jen z nedbalosti ve své studentské práci použije slova, 

myšlenky, pojmy, schémata nebo díla jiné osoby nebo zdroje (dále též jen „dílo jiného autora“), 

aniž by na tuto osobu nebo zdroj odkázal. 

3. Plagiátorství je závažným přestupkem proti pravidlům akademické etiky. 

 
 
Článek 2 - Odpovědnost studenta 
 

1. Student je odpovědný za to, že ve své studentské práci: 

a) uvede úplně a pravdivě použité prameny, podněty a díla jiných autorů, 

b) cituje nebo parafrázuje v souladu s pravidly citace a oborovými zvyklostmi, 

c) žádným způsobem neprezentuje pod svým jménem dílo jiného autora. 

  

 
Článek 3 - Odpovědnost vedoucího práce 
 

1. Vedoucí práce je odpovědný za to, že 

a) studenty seznámí s pravidly citace a případně dalšími pravidly akademické etiky a 

oborovými zvyklostmi při práci s díly jiných autorů, 

b) v rámci kontroly a hodnocení studenstké práce se přiměřeně zaměří na to, zda se student 

nedopustil plagiátorství, včetně použití antiplagiátorského systému, pokud je to vzhledem 

k povaze práce účelné, 

c) v případě odhalení plagiátu postupuje v souladu s pravidly Archip. 

 
 
Článek 4 - Opatření pro kvalifikační práce 
 

1. Student je povinen textovou část diplomního projektu (kvalifikační práce) odevzdat též 

elektronicky v editovatelném formátu. 

2. Po odevzdání diplomního projektu se jeho textová část zkontroluje antiplagiátorským 

systémem a výsledky kontroly se přiloží k diplomnímu projektu tak, aby k ní měli přístup 

vedoucí práce, oponent, student i předseda komise pro státní závěrečné zkoušky. 
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Článek 5 - Zjištění plagiátorství 
 

1. Akademický pracovník, který má na základě vlastních zjištění nebo podnětu jiné osoby 

podezření, že se student dopustil plagiátorství, oznámí tuto skutečnost  prorektorovi.  

2. Pokud prorektor dospěje k závěru, že podezření z plagiátorství je opodstatněné, rozhodne o 

zahájení disciplinárního řízení, ledaže dospěje k závěru, že možné porušení povinností ze 

strany studenta lze dostatečným způsobem řešit v rámci hodnocení jeho studentské práce. 

3. Vedoucí práce, který zjistí, že studentská práce je v jakékoli části plagiátem, zohlední tuto 

skutečnost v hodnocení práce jako nedostatečné.  

 
Článek 6 - Podvody při studiu 
 

1. V případě podvodného jednání studenta, např. opisování při zkoušce, vyučující vyvodí příslušné 

důsledky při hodnocení a udělování atestu. V případě závažného nebo opakovaného 

podvodného jednání vyučující informuje prorektora, který rozhodne, zda bude zahájeno 

disciplinární řízení. 
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