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Název projektu: Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích
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Základní informace
Hlavní řešitel Kontaktní osoba

MUDr. Josef Fontana PhDr. Radka Římanová, Ph.D.

1)  Je k dispozici zhodnocení aktuálního stavu prevence plagiátorství ve studentských pracích na českých  vysokých školách 

Univerzita Karlova Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36/ www.cuni.cz Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36/ www.knihovna.cuni.cz

420 608 806 763 420 773 773 131

josef.fontana@ruk.cuni.cz radka.rimanova@ruk.cuni.cz

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

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

2) Je zpracován soubor doporučení pro posílení prevence plagiátorství využívající příklady dobré praxe  z tuzemských i 

zahraničních vysokých škol

3) Vedení a akademičtí pracovníci zapojených univerzit sdílejí základní vymezení projevů plagiátorství  ve studentských 

pracích

mailto:josef.fontana@ruk.cuni.cz
mailto:radka.rimanova@ruk.cuni.cz


splněn

Plnění  výstupů 

projektu

splněno plně

splněno plně

splněno plně

splněno plně

splněno plně

splněno plně

Změny v řešení

Číslo změny

1.

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Zpřesnění výstupu č. 5. - výstupem je příručka pro 

akademické pracovníky a studenty ; úprava rozpočtu - 

převod prostředků z cestovného do služeb

Schváleno - č. j.: MSMT-14877/2020-2, ROZHODNUTÍ č. 

202071, které mění Rozhodnutí 202045

6. Organizace činnosti pracovní skupiny zaměřené na péči o repozitáře studentských prací a finalizace zprávy o stavu, 

možnostech a překážkách indexace a zpřístupnění repozitářů. Výstupem je souhrnná zpráva poskytnutá všem řešitelským 

pracovištím a workshop pro správce repozitářů konaný dne 13. 10. 2020. 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, 

uveďte č. j. vyřízení této žádosti.

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na  MŠMT)

4. Zpracovaná analýza příkladů dobré praxe při výuce akademického psaní na UK - interní výstup poskytnutý Masarykově 

univerzitě

5. Celkové zhodnocení stavu preventivních aspektů plagiátorství ve studentských pracích na UK a návrh konkrétních kroků k 

posílení mechanismů  podpory akademické integrity na Uk (včetně tvorby příručky pro studenty a akademické pracovníky)  - 

výstupem aktivity jsou tyto publikace souhrnně dostupné na webu projektu v online podobě viz 

4) Je k dispozici zpráva o stavu, možnostech a překážkách indexace repozitářů studentských prací a o  připravenosti 

repozitářů studentských prací zapojených univerzit ke zpřístupnění pro jejich indexaci

1. Organizační zajištění závěrečné konference projektu  - webová prezentace konference https://knihovna.cuni.cz/aepp/ 

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

2. Uspořádaný workshop pro akademické pracovníky UK zabývající se vedením závěrečných prací a spojené problematiky 

akademické integrity - Univerzita Karlova - 24. 9. 2020 workshop pro akademické pracovníky pro 30 lidí (proděkan Holeček)

3. Zpracovaná analýza určení relevance a postupu v případech zjištění plagiátorství v pracích studentů na jednotlivých 

součástech UK - výstup dostupný v rámci šetření koordinovaného Univerzitou Palackého v Olomouci



2.

3.

4.

Přehled o 

pokračujícím projektu

Rok realizace

Zavedení nové položky rozpočtu - Materiální náklady (včetně 

drobného majetku), ktrerá nebyla původně rozpočtována.  

Důvodem byly úspory na položce cestovní náklady a úspory 

na položce Služby. Změna je pod hranicí 20 % a nebyla 

předložena MŠMT. Náklady na materiál se týkaly organizace 

konference, práce realizačního týmu a koordinace vydání 

příruček.

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.

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)



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
750 750 0 0%

Osobní náklady:

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 390 390 0 0%

2.2
Ostatní osobní náklady (odměny z 

dohod o pracovní činnosti, dohod o 
0 0 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

140 132 -8 -1%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
0 21 21 3%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 155 149 -6 -1%

2.6 Cestovní náhrady 15 8 -7 -1%

2.7 Stipendia 50 50 0 0%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
750 750 0 0%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1.

Částka (v tis. Kč)

Odměny realizačnímu týmu byly čerpány v plné výši. 390

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)*

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
Studentská stipendia za pomoc při organizaci konference, při analýze repozitářů a 

postprodukční činnosti na záznamu z konference. Čerpáno v plné výši.
50

Odvody pojistného ZP a SP. Nedočerpáno 6 tis. (přeúčtováno do položky 2.4.) 132

Kancelářské potřeby pro práci řešitelského týmu a organizaci konference. Celkových 

21 tisíc bylo přeúčtováno z položek 2.3. (6tis.), 2.5. (6tis.) a 2.6. (7tis.)
21

V položce služby byly čerpány prostředky na pronájem místností pro závěrečnou 

konferenci a pro grafickou úpravu, sazbu a tisk příručky. Bylo čerpáno 184 869,84 Kč. 

Následně bylo přeúčtováno celkem 35 241,61 Kč nákladů na vydání  příruček 

partnerským univerzitám. Celkově tedy byla nedočerpána v položce služby částka 

6tis. která byla přeúčtována do položky 2.4. 

149

8
Realizace dvou tuzemských pracovních cest řešitelského týmu (Litomyšl a Brno). 

Nedočerpáno 7tis. (přeúčtováno do položky 2.4.)


