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Integrity Projekt

• Evropský projekt – první svého typu pro RUK UK

• Tři univerzitní partneři – UK, Utrecht Uni a Ljubljana Uni

• Tříletý projekt (2019-2021)

• Fázové výstupy

• Očekávaný dopad na univerzitní -> národní úrovni



Základní přínos
• Vytvoření měrného rámce pro zjištění úrovně informovanosti o AI v 

rámci vybrané skupiny studentů

• Vznik offline i online výukového kurzu

• Rozdělení výukových kurzů podle úrovně studia 

• Prevence akademických deliktů typu plagiátorství apod.

• Spolupráce expertů ze tří fakult UK

• Základní proškolení studentů v otázkách AI   

• Výukové kurzy pro akademiky s přesahem do aktivního kurikula 



Jednotlivé úkoly UK v rámci projektu

• 1) Vytvoření měrného nástroje pro zjištění úrovně 
informovanosti o AI (FHS)

• 2) Implementace měrného nástroje na Mgr. Úroveň studia 
(PedF)

• 3) Vytvoření offline i online kurzu s gamifikačními aspekty 
(3. LF)

• 4) Organizační setkání pro studenty i akademiky  



Nové Opatření rektora č. 15/2019

• O porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních 
prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a 
mezinárodních databázích prací

• Účinnost: 1. 10. 2019

• https://cuni.cz/UK-9749.html

https://cuni.cz/UK-9749.html


Nové Opatření rektora č. 15/2019
• Související úpravy předpisů UK:

• OR č. 16/2019 (změna OR 72/2017): Zpřístupnění elektronické 
databáze závěrečných prací

• Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - registrován 
MŠMT

• Nové prováděcí OR X/2019 k Řádu: Doporučená hlediska hodnocení 
pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální 
požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně 
stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy – bude 
vydáno nyní v září 2019



Opatření rektora č. 15/2019 – hlavní body 
úpravy
• Obecné:

• Meziuniverzitní a mezinárodní databáze závěrečných prací:

• jako meziuniverzitní databáze slouží zejm. systém Theses.cz (MUNI), jako 
mezinárodní databázi využívá UK zejm. systém Turnitin

• Porovnávání textů závěrečných prací s využitím systémů pro 
kontrolu originality

• Jednotlivé fakulty mohou za účelem zajištění zásad zakotvených v 
Etickém kodexu UK využívat i dalších databází a technic. nástrojů

• Na habilitační práce se toto opatření vztahuje obdobně



Opatření rektora č. 15/2019 – hlavní body 
úpravy
• Habilitační práce:

• Kontrola originality habilitační práce je prováděna systémem Turnitin
nebo jiným systémem kontroly originality práce

• Součást hodnocení návrhu uchazeče a jeho příloh habilitační komisí

• Informace o provedení kontroly je součástí stanoviska 
habilitační komise

• Pro účely kontroly originality se autorské práce předložené jako přílohy 
k habilitačnímu řízení zpravidla odevzdávají též v elektronické formě

• Bude se uplatňovat pro nově zahájená habilitační řízení



Nová funkcionalita SIS – kontroly na plagiáty 
zadány a dokončeny



Metodický materiál - Postup při podezření na 
plagiát ve studentských pracích
• „Aby mohla být práce obhájena, nesmí být důvodná pochybnost o její 

původnosti. Toto je jedním z odborných kritérií posouzení práce. Od 
toho je třeba odlišit, zda práce je nebo není plagiátem – to se posuzuje 
v disciplinárním řízení.“

• Odborné posouzení práce (podle SZŘ) je něco jiného než disciplinární 
řízení (podle Disciplinárního řádu)

• Odborné posouzení učitelem je nenahraditelné

• Elektronické systémy (Turnitin, Theses.cz) automaticky kontrolují text, 
jejich výsledky vždy vyžadují lidské posouzení s porozuměním

• Nemá smysl uvažovat o povoleném procentu shody



Školení a semináře se zahraničními hosty
• Školení pro neakademické pracovníky (studijní odd., odd. vědy 

atd.): 1.10. 13:00, Zelená posluchárna

• Školení pro práci se sy. Turnitin (základní / pokročilá verze)

• Semináře rozšiřující povědomí o dané oblasti (v AJ):

• „Promoting Ethical Academic Behavior“ (D. Novak, 3. 10.)

• „Specifics and Needs of Students in the 21st Century“(M. Milani, říjen)

• Setkání s Lynne Cox (Director of Research Office at Imperial College, 
member of LERU special interest group for research integrity, 24.10.)

• Turnitin on Campus Event (31.10.)



Děkujeme vám za vaši pozornost

Staff training week projektu Zkvalitnění strategického řízení 
na Univerzitě Karlově v oblasti l idských zdrojů ve VaV


