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 Cíl projektu

Dokončit analýzu stavu podpory akademické etiky ve studentských pracích na českých vysokých školách rozšířením projektového týmu o další instituce (v roce 2020 se projektu účastní pouze 9 univerzitních VŠ), 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

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. 

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 otázkácha problémech spojených a akademickou etikou a výchovou k akademické integritě, propagovat nástroje prevence

Plnění  výstupů 

projektu

Analýza předpisů 

Univerzity Karlovy ve 

vztahu k etickým 

aspektům distančního 

vzdělávání a zkoušení 

Analýza existující praxe 

distančního zkoušení 

na jednotlívých 

fakultách a dalších 

součástech Univerzity 

Karlovy, včetně 

zhodnocení potřeb 

jednotlivých aktérů

Název projektu:
Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních 

metod vzdělávání a hodnocení

Univerzita Karlova

Rozvojový projekt na rok 2021
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu č. C-13 2021

Od: 1.1.2021 Do: 31.12.2021

V tom běžné finanční prostředky: V tom kapitálové finanční prostředky:

1200 0

1193 0

Základní informace
Hlavní řešitel Kontaktní osoba

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

Univerzita Karlova Univerzita Karlova 

Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36, www.cuni.cz 
José Martího 407/2 (2. patro), 162 00 Praha 6 Veleslavín, 

www.cuni.cz 

´+ 420 608 806 763 ´+ 420 224 491 966, 603 912 002

fontanaj@seznam.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.

Analýza stavu podpory akademické etiky ve studentských pracích na českých vysokých školách byla rozšířena o další vysoké 

školy spolupracující na projektu v roce 2021. Výsledky analýzy jsou dostupné na webu projektu. Rovněž doporučení k prevenci 

negativních jevů pro instituce, pedagogy i studenty byla v průběhu roku cílena na významná dílčí témata a prezentována 

zejména formou realizovaných workshopů a dalších akcí. Řada z nich je opět dostupná ve formě nahrávek na webu projektu. 

Zejména v návaznosti na společné výstupy byly formou případových studií a analýz porovnávány zkušenosti českých vysokých 

škol s on-line zkoušením, zadáváním, vedením a posuzováním závěrečných prací v mimořádných podmínkách. Nabyté poznatky K pochopení výzamu akademické etiky v širší akademické i neakademické veřejnosti významně přispěla samostatná rubrika v 

časopisu Universitas. Články průběžně zveřejňované k aktuálním tématům přibližují veřejnosti celospolečenské dopady 

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

Byly zpracovány následující dokumenty: Analýza předpisů zapojených vysokých škol a jejich součástí ve vztahu k etickým 

aspektům distančního vzdělávání (stručný výtah dokumentu bude zveřejněn na stránkách projektu) a Metodika pro oblast 

zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR) - vyjde ve formě e-booku. Na stránce www.akademickaetika.cz je vystaveno 

Desatero distančního vzdělávání a hodnocení z hlediska GDPR. Univerzita Karlova byla koordinujícím pracovištěm pro právní 

analýzy, včetně analýzy GDPR. 

Univerzita Karlova se zabývala etickými aspekty distančího zkoušení a výuky v rámci společného dotazníkového šetření 

prováděné na všech zapojených školách. Tento dotazník byl distribuován Univerzitou Palackého. Výstup je interním 

dokumentem dostupným všem řešitelským školám. Samotatným veřejným výstupem je případová studie Průběh, zhodnocení a 

etické aspekty distančního vzdělávání na FF UK v letech 2020–2021, která je dostupná na www.akademickaetika.cz. Výstupem 

projektu je také kniha Testování a hodnocení studentů na VŠ (Štuka, Vejražka, 2021, Karolinum). V tištěné verzi předána na 

všechna řešitelká pracoviště, ve formě e-book open access. Autoři shrnují své zkušenosti zejména z výuky medicíny na UK. 

mailto:fontanaj@seznam.cz
mailto:radka.rimanova@ruk.cuni.cz


Dokument obsahující 

soubor praktických 

doporučení směřujících 

k podpoře vzdělávání a 

zkoušení v onlilne 

prostředí a příkladů 

dobré praxe z českých i 

zrahraničních vysokých 

škol zpracovaný 

příslušnou pracovní 

skupinou. 

Soubor doporučení k 

předcházení 

neetického jevu prací 

psaných na zakázku 

zpracovanýc příslušnou 

pracovní skupinou 

Workshop zaměřený na 

téma prevence 

plagiátorství ve 

studentských 

písemných prací
workshop k 

problematice 

akademické etiky v 

bezkontaktní výuce se 

zaměřením na online 

zkoušení

Konference zaměřená 

na problematiku 

distančního vzdělávání 

a online výuky s 

důrazem na oblsat 

online zkoušení a 

prevenci podvádění 

studentů. Univerzita 

Karlova vedla 

samostatný workshop 

Příspěvky do speciální 

rubriky věnované 

problematice podpoře 

výuky a ověřování 

výsledků v online 

prostředí a etiky v 

bezkontaktní výuce se 

zaměřením na online 

zkoušení v online 

prostředí a etiky v 

bezkontaktní výuce se 

zaměřením na online 

zkoušení v online 

magazínu vysokých škol 

Změny v řešení

Číslo změny

1.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění

Univerzita Karlova koordinovala pracovní skupinu složenou ze zástupců zapojených VŠ. Jednotlivé případové studie jsou 

interním dokumentem pro všechny zapojené VŠ. Shrnující subor Praktická doporučení pro vzdělávání a zkoušení v online 

prostředí je dostupný na www.akademickaetika.cz.

V tištěné podobě i ve formě e-booku je k dispozici publikace "Jak předcházet psaní prací na zakázku”. Univerzita Karlova 

zapojena do pracovní skupiny pro toto téma. 

Workhop pro zaměstnance UK: Prevence plagiátorství. 27. 9. 2021. Účast 4 osoby. Zaměstnanci UK se účastnili seminářů 

pořádaných dalšími zapojenými školami viz přehled na webu www.akademickaetika.cz. 

Univerzita Karlova pořádala v listopadu a prosinci 2021 pro všechny zapojené vysoké školy sérii workshopů  "Testování ve 

vysokoškolské výuce I. a II. dostupné na https://akademickaetika.cz/akce/.  Prvního běhu školení se zúčastilo 114 účastníků, 

druhého běhu celkem 57 účastníků. Účast byla možná buď přímo při akci nebo byl účastníkům zpřístupněn záznam z akce. 

Záznam akce je možné z důvodu autorsko právních zpřístupnit volně online, ale pro interní potřebu byly zaslány registrovaným 

účastníkům. 

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

Univerzita Karlova vedla samostaný wokrshop AKADEMICKÁ INTEGRITA V ONLINE PROSTŘEDÍ týkající se právních aspektů 

distančího vzdělávání, problémů GDPR v online prostředí a aplikace akademické integrity do každodenní komunikace na vysoké 

škole. 

RYCHLÍK, Martin. Jak se vyhnout plagiátorství? Poradí dvě příručky: pro studující a pro pedagogy. Universitas [online]. 26. 

dubna 2021 [cit. 2022-01-17]. Dostupné z: https://www.universitas.cz/tema/6826-nikoli-represe-ale-prevence-plagiatorstvi-je-

klicova-vysvetluji-experti

ŠLERKA, Josef a Vojtěch PIŠL. Jazyk vědy je jiný než jazyk médií. Ve výzkumu je omyl krokem vpřed. Universitas [online]. 25. 

května 2021 [cit. 2022-01-17]. Dostupné z: https://www.universitas.cz/osobnosti/7020-jazyk-vedy-je-jiny-nez-jazyk-medii-ve-

vyzkumu-je-omyl-krokem-vpred

Rychlík, Martin. Anketa: Jak české univerzity lapají a odhánějí predátory. Universitas [online]. 15. listopadu 2021 [cit. 2022-01-

17]. Dostupné z: https://www.universitas.cz/tema/7713-anketa-jak-ceske-univerzity-lapaji-a-odhaneji-predatory

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.

Nebyla realizována žádná zahraniční cesta 

Situace COVID epidemie - zahrnaniční VŠ - nepřijímaly hosty. 

Zkušenosti ze zahraničí byly získávány z publikovnaých článků a 

online přednášek zejména na projektové konferenci. 



Rok realizace
Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)



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
1 200 1 193 -7 -1%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 580 671 91 16%

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)

150 60 -90 -60%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

209 207 -2 -1%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
12 12 0%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 120 203 83 69%

2.6 Cestovní náhrady 81 29 -52 -64%

2.7 Stipendia 60 11 -49 -82%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
1 200 1 193 -7 -1%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *

60

Odvody na pojistném vyplývajících z vyplacených mzdových prostředků (mimořádné 

odměny)
207

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

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

Mzdy - rozpočet navýšen - mimořádné odměny pro realizační tým. Do projektu se 

zapojilo více zaměstnanců UK než se předpokládalo. Mimořádné odměny byly 

vypláceny za přímé zapojení do tvorby výstupů  a aktivní účast v PS projektu

671

OON - externí spolupracovníci UK - zapojení do PS Kontrola zamezení psaní na 

objednávku, zpsaní pro Universitas

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

Materiálové náklady - kancelářské potřeby - potřeby pro řešitelský tým - krabice na 

rozesílání příruček, flash disky, kancelářský materiál
12

Nákup služeb potřebných pro projekt - IT služby pro zajištění a plnění obsahu 

Universitas, organizační zajištění porady PS Právní analýza, dotisk přiručky How to 

avoid plagiarism, vydání knih - Metodika pro blast zpracování a ochrany osobních 

údajů, Testování a hodnocení studentů na VŠ. Počet výstupů vydávaných jako kniha 

vzrostl, z toho důvodu navýšen rozpočet. 

203

Cestovní náhrady - tuzemské cesty - konference projektu, Telč,  24. - 25. 9. 2022 (7 

osob) - HK VŠ
29

Stipendia - 3 studenti mgr. studia VŠ zapojení do případové studie UK - Nakladatelé a 

vydavatelé UK - kulatý stůl. Zapojení studentů bylo menší než se předpokládalo
11

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.


