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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

Dokončit analýzu stavu podpory akademické etiky ve studentských pracích na českých vysokých školách rozšířením 
projektového týmu o další instituce, dále aktualizovat doporučení k prevenci negativních jevů pro instituce, pedagogy i 
studenty, specificky zacílit na významná dílčí témata formulovaná během práce na předcházejícím projektu (práce psané na 
zakázku, využívání netextových zdrojů), podpořit zapojené vysoké školy při zavádění, uskutečňování a vyhodnocování 
opatření na institucionální úrovni, iniciovat vznik trvalých platforem pro výměnu zkušeností.
Splněno

Porovnat nedávné a v reálném čase nabývané zkušenosti českých vysokých škol s on-line zkoušením a se zadáváním, vedením 
a posuzováním závěrečných prací v mimořádných podmínkách, analyzovat vyvstávající potřeby akademiků i studujících při 
dodržování principů akademické etiky v online prostředí, a vyhodnotit zahraniční zkušenosti a příklady dobré praxe. Na 
základě analýzy těchto vstupů formulovat doporučení pro instituce, vyučující i studenty, zprostředkovat odolné, funkční a 
účinné metody a nástroje k ověřování výsledků učení v online prostředí a sdílet napříč českými vysokými školami dobrou praxi 
za účelem systémového posilování   akademické   integrity   studentů   coby   pojistky   proti   nekorektním   praktikám   a   
podvodům v mimořádných i standardních podmínkách a online i off-line prostředí.
Splněno

Podpořit pochopení významu akademické etiky v širší akademické i neakademické veřejnosti, vysvětlovat pomocí vhodných 
médií a výstupů celospolečenské dopady podvodných praktik ve vysokém školství, otevřít debatu o konkrétních otázkách a 
problémech spojených a akademickou etikou a výchovou k akademické
integritě, propagovat nástroje prevence.
Splněno



Plnění  výstupů 
projektu
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2

3
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5

6

Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

Analýza předpisů univerzity a jejích součástí ve vtahu k distančnímu vzdělávání 
S dílčím projektovým týmem byl komunikován obsah dotazníku pro analýzu předpisů. V polovině června proběhla schůzka 
týmu k finalizaci podoby dotazníku.   V srpnu byla provedena analýza prostřednictvím vyplnění dotazníku na MENDELU. 
Podklady ke zpracování byly poskytnuty koordinátorovi aktivity (UK). Výsledky analýzy byly koordinátorem aktivity 
prezentovány na projektových schůzkách v druhé polovině roku 2021.

Zpracovaný soubor doporučení k předcházení prací psaných na zakázku (contract cheatingu)
Byly sestaveny dvě dílčí pracovní skupiny, které vytvořily soubor doporučení a v červenci jej poskytly jej širšímu projektovému 
týmu k připomínkování. Po zapracování připomínek byl finální text předán nakladatelství Karolinum, které jej vydalo jako 
elektronickou knihu. Pracovníci MENDELU se významným způsobem podíleli na tvorbě obsahu a koordinaci pracovní skupiny. 
Odkaz na elektronickou knihu je rovněž dostupný na akademickaetika.cz.

Uskutečněné workshopy a webináře zaměřené na téma prevence plagiátorství ve studentských pracích a prevence contract 
cheatingu vytvořených na základě výstupů projektu předchozího roku
Uskutečněné workshopy:
Jak zvládnout týmové projekty a nezbláznit se - 25. 3. 2021
Kde je hranice plagiátorství - 14. 4. 2021
Jak pracovat s výstupy antiplagiátorského systému - 27. 4. 2021
Contract cheating aneb práce psané na zakázku - 14. 5. 2021
Jak odhalit a prokázat contract cheating -20. 10. 2021

Uskutečněné workshopy a webináře zaměřené na problematiku etiky v bezkontaktní výuce se zaměřením na online 
zkoušení
Uskutečněné workshopy a webináře:
Zkušenosti s online zkoušením - 4. 5. 2021
Etika ve výzkumu - 17. 9. 2021

Příspěvky do studentského on-line magazínu vysokých škol k tématům projektu:
V magazínu Universitas.cz byla vytvořena rubrika "ETIKA", ve které vyšly tyto příspěvky:
Zavedení distanční výuky a zkoušení vedlo k nárůstu podvádění on-line - 10. 2. 2021
Kde je hranice plagiátorství a jak mu zamezit? - 6. 4. 2021
Shoda 89 procent. Ale plagiát to nebyl - 16. 4. 2021
Jak se vyhnout plagiátorství? Poradí dvě příručky - 26. 4. 2021
Podvody zcela nevymýtíme, ale lze kultivovat akademické prostředí - 26. 4. 2021
Predátorské časopisy zneužívají vědce. Jeden vrátil úder: Zapsal do redakční rady svého psa - 7. 5. 2021
Jak jsem se stal plagiátorem. A co se s tím dá dělat - 19. 5. 2021
Jak přesun online ovlivnil podvádění? Zaměří se na to mezinárodní konference - 28. 5. 2021
Srovnání antiplagiátorských systémů: Všemocné zdaleka nejsou - 4. 6. 2021
Anketa: Jaký využíváte antiplagiátorský software? - 5. 6. 2021
Normostrana za dvě stovky, dodání zítra. Contract cheating na vlastní kůži - 6. 6. 2021
Hrubky, chybějící zdroje, ale i vydírání. Práce na zakázku jsou místo úlevy spíš risk  - 6. 6. 2021
Komentář: Když vedete příliš prací, contract cheatingu zamezíte těžko
Osobnosti: Pseudověda dostává příliš prostoru, to mě děsí, říká autor seznamu predátorů - 18. 8. 2021
Pseudověda dostává příliš prostoru, to mě děsí, říká autor seznamu predátorů (universitas.cz)
Téma: Osvojit si akademické psaní je dobré i pro tělocvikáře - 29. 9. 2021
Osvojit si akademické psaní je dobré i pro tělocvikáře (universitas.cz)
Aktuality: Týden akademické etiky začíná už v pondělí – 13. 10. 2021
Týden akademické etiky začíná už v pondělí. Nabídne sérii webinářů (universitas.cz)
Téma: Guy Curtis: Contract cheating je čtyřikrát častější, než jsme mysleli – 4. 11. 2021
Guy Curtis: Contract cheating je čtyřikrát častější, než jsme mysleli (universitas.cz)
Osobnosti: Diplomka z Keni, zn. Na zakázku. Lidé už se za podvody ani nestydí, varuje Lancaster – 15. 12. 2021
Diplomka z Keni, zn. na zakázku. Lidé už se za podvody ani nestydí, varuje Lancaster (universitas.cz)

Na obsahu se významně podíleli pracovníci MENDELU - Dr. Foltýnek, Dr. Dlabolová a Ing. Králíková

Blog věnovaný akademické etice
V první polovině roku byla na www.akademickaetika.cz připravena technická infrastruktura a rozpracovány myšlenky na 
příspěvky. Blog byl v druhé polovině roku 2021 spuštěn a příspěvky jsou publikovány v cca dvoutýdenních intervalech. Do 
prosince 2021 bylo zveřejněno 6 příspěvků.



Změny v řešení

Číslo změny

1.

Přehled o pokračujícím 
projektu

Rok realizace

C10-2020 2020
C13-2021 2021

Přidělená dotace na 
řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 
Kč)

Rozdíl (v tis. Kč) Rozdíl (v %)

1.
Kapitálové finanční prostředky 
celkem

0 0 0 0%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 
licence)

0 0%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 
zařízení)

0 0%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0%

2.
Běžné finanční prostředky 
celkem

800 800 0 0%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 420 415 -5 -1%

2.2

Ostatní osobní náklady (odměny z 
dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé 
odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených 
podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník)

45 45 0 0%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti a příděly 
do sociálního fondu

142 147 5 1%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 
majetku)

13 9 -4 -1%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 100 143 43 5%
2.6 Cestovní náhrady 50 11 -39 -5%
2.7 Stipendia 30 30 0 0%

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu.

Nevyčerpání části fin. prostředků z položek 2.4 Materiál a 2.6 
Cestovní náhrady a přesunutí části fin. prostředků do položky 
2.5 Služby a náklady nevýrobní

Z důvodu protiepidemických opatření v souvislosti se 
zabráněním šíření nemoci Covid-19, nebyla realizována větší 
část plánovaných cest, včetně jedné zahraniční cesty. Většina 
setkání se uskutečnila online. Dále nebyla využita menší část 
prostředků plánovaných na materiální vybavení projektového 
týmu. Nevyčerpané prostředky na cestovní náhrady (39 tis. Kč) 
a materiál (4 tis. Kč) byly částečně použity na náklady spojené 
s tiskem příruček "Jak se vyhnout plagiátorství" a dále na 
částečné pokrytí nákladů za antiplagiátorský systém (navýšení 
položky Služby a náklady nevýrobní). 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, 
že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 
údaj)

Poznámka (případně výhled do 
budoucna)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *

750
800



3.
Celkem běžné a kapitálové 
finanční prostředky 

800 800 0 0%



Číslo položky (viz 
předchozí tabulka)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč)

Mzdy - odměny členům projektového týmu za realizaci projektu a tvorbu výstupů 
projektu

415

DPP a DPČ externích lektorů a osoby spolupracující na tvorbě PR článků 
(výstupy 3-5)

45

Odvody pojistného (zdravotní a sociální pojištění) z vyplacených odměn a DPČ 147

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Materiální náklady - vybavení pro řešitelský tým (toner, webkamera, replikátor portů, 
baterka do notebooku), e-book Manuál úspěšného blogera

9

Služby - členské a konferenční poplatky, licence Mentimeter, tisk příruček "Jak se 
vyhnout plagiátorství" v ČJ a AJ pro studenty a akad. pracovníky, služby za 
antiplagiátorský systém Theses

143

Cestovní náhrady - náklady na tuzemské cesty související s realizací projektu 11
Stipendia - vyplacená stipendia studentům za spolupráci na projektu 30

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
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