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1) Koho se kodex týká   

Kodex se týká všech studentů zapsaných v kurzech garantovaných katedrou sociologie a sociální práce 

na FF ZČU.   

   

2) Vymezení plagiátu   

a) Za plagiát je možné považovat použití dat, myšlenek nebo formulací jiných autorů a jejich vydávání 

za své vlastní.   

   

b) Plagiát je porušením etických norem studia a povinností uložených zákonem o ochraně duševního 

vlastnictví jiných autorů.   

   

c) Konkrétní příklady prohřešků, kterých je nutné se vyvarovat:   

i) Kopírování kompletních textů nebo jejich pasáží z internetu a jejich vydávání za své vlastní.   

ii) Přepis textů z publikovaných knih, časopisů, novin i nepublikovaných zdrojů (např. archivní 

materiály, absolventské práce, seminární práce) nebo jejich částí a jejich vydávání za své vlastní.  

iii) Využití dat z publikovaných i nepublikovaných zdrojů a jejich vydávání za své vlastní.  iv) 

Využití dat, myšlenek nebo slov prezentovaných ústně a jejich vydávání za své vlastní.   

v) Překlad cizojazyčného textu či jeho parafráze a jejich vydávání za své vlastní.  vi) Kopírování 

struktury vět s pouhým nahrazením původních výrazů jejich synonymy.   

vii) Nesprávné citování. Nesprávné citování je každý odkaz na cizí zdroj, který nerespektuje normy 

bibliografické citace, tj. především normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Jde nejčastěji o tyto 

prohřešky:   

(1) Doslovný přepis vět nebo jejich významných částí bez užití uvozovek, citace autora(ů) a 

přesné specifikace stránky (stránek), z nichž je citováno.   

(2) Přímé citace v uvozovkách, které rozsahem přesahují běžné standardy akademického psaní.   

   

d) V případě pochybností a/nebo nejasností, zda nějaká konkrétní práce je nebo není plagiátem a/nebo 

zda vybočuje z běžných standardů akademického psaní, doporučujeme studentům, aby se obrátili na 

svého školitele/konzultanta/vedoucího práce/vyučujícího/garanta studijního oboru a celou záležitost 

s ním prodiskutovali.   

   

3) Postihy   

i) Při odhalení plagiátu je práce studenta automaticky a bez výjimky hodnocena jako nevyhovující.   

ii) Opakování, nebo přepracování práce, v níž byl rozpoznán plagiát, není možné. iii) Každý 

vyučující/konzultant/oponent má povinnost každý odhalený nebo předpokládaný plagiát oznámit 

děkanovi a požádat jej o zahájení disciplinárního řízení. iv) Disciplinární komise hodnotí každý 

plagiát bez výjimky jako velmi závažné disciplinární provinění podle čl. 2 Disciplinárního řádu 

FF ZČU. Takovéto závažné porušení disciplinárního řádu FF ZČU může být potrestáno i 

vyloučením ze studia.   
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