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O PROJEKTU

Projekt "European Network for Academic Integrity" (ENAI) má za cíl především zvýšit
povědomí o akademické etice a souvisejících problémech, např. plagiátorství. ENAI se
zaměřuje nejen na studenty, ale i na celou akademickou komunitu (včetně vyučujících,
výzkumných pracovníků, doktorandů, administrativních pracovníků a vedení, komisí pro
akademickou etiku a dalších).
Tento projekt má tři hlavní výstupy: vzdělávací materiály pro učitele a studenty
vysokých škol (O1), nástroje pro mezisektorovou spolupráci v oblasti akademické
etiky (O2) a příručku pro zlepšení akademické etiky (O3). Výstup O3 je dále rozdělen
do sedmi dílčích výstupů, kterými jsou například obecné zásady pro akademickou
integritu, slovník pojmů souvisejících s akademickou etikou, nástroje sebehodnocení pro
studenty, výuku a výzkum, sebehodnotící nástroje pro instituce a jejich součásti. Tento
dokument je výsledkem dílčího výstupu projektu s označením O3G (Slovníček pojmů
pro akademickou etiku).
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PŘEDMLUVA

Tento dokument slouží jako základ k širšímu porozumění akademické etice a to formou
učení se nových pojmů a znovu objevení starých pojmů v nových kontextech. Důležitost
tohoto dokumentu spočívá ve sjednocení definic a běžně používaných pojmů, a to
i v odlišných kontextech. V tomto smyslu jsme se pokusili dosáhnout společné shody ve
významu.
Tento dokument by mohl být užitečný pro národní ombudsmany, soudní orgány, subjekty
odpovědné za dodržování předpisů, vedoucí výzkumných projektů a další související
orgány nebo jednotky v akademické oblasti, stejně jako studenty, podnikatelský sektor
a další.

METODIKA
Sběr dat

S využitím přístupu World Café bylo na schůzce partnerů projektu v říjnu 2016 stanoveno
určité množství relevantních zdrojů pro hledání pojmů a jejich definic. Jako hlavní zdroje
partneři identifikovali předchozí a stávající mezinárodní a národní sesterské projekty (na
mezinárodní úrovni např. Printeger, Satori, Respect; na národních úrovních např.
Refairence v Německu, MTEtika a AcadAu v Litvě); mezinárodní organizace se
zkušenostmi nebo zabývající se etikou (např. European Science Foundation, Committee
of Publication Ethics, International Center for Academic Integrity atd.); sítě (např.
European Network of Research Integrity Offices, Pan-European Platform on Ethics,
Transparency and Integrity in Education, European Network of Research Ethics and
Research Integrity atd.); mezinárodně uznávané akademické vydavatele (např. Springer,
Elsevier, Routledge atd.); národní dokumenty partnerských zemí (publikované
výzkumnými radami nebo jinými veřejnými subjekty); legislativy a další relevantní zdroje
(např. navrhované výzkumné dokumenty partnerů, kde byly analyzovány pojmy týkající
se akademické integrity a konzultovány některé internetové stránky univerzit). Celkem
bylo přezkoumáno více než 60 hlavních zdrojů, které zahrnovaly více než jeden
dokument. Použity byly pouze dokumenty dostupné online.

Při posouzení každého dokumentu jsme hledali pojmy týkající se jakéhokoli aspektu etiky
v akademickém prostředí. Do slovníku byly zahrnuty jak termíny s definicemi, tak termíny
bez definic. Celkem se jednalo o 440 termínů. Později byly přidány nové termíny, těch bylo
celkem 30. Vzhledem k tomu, že skupina podílející se na vývoji slovníku zůstávala
otevřená různým názorům, pojmy se stejným nebo téměř stejným významem byly
považovány za odlišné položky a do slovníku byly zahrnuty za účelem další diskuze.

Pro strukturu slovníku jsme zvolili následující charakteristiky: pojem, definice, zdroj
s úplným popisem a online odkaz. Definice vypracované konsorciem projektu jsou
označeny jako "ENAI".

Analýza dat

Aby bylo možné rozhodnout, zda je navrhovaný pojem pro slovník relevantní, a aby bylo
možné upřesnit jeho definici, museli jsme uspořádat osobní a virtuální schůzky. Celkem
se jednalo o 41 hodin intenzivní společné práce, čas pro individuální revizi zde zahrnut
není.
Celkově bylo ze slovníku odstraněno více než 260 pojmů z důvodu jejich
nejednoznačnosti a nuancí souvisejících s konotací. Některé z nich však byly připojeny
buď jako synonyma (více než 30 pojmů), nebo byly použity pro tvorbu obecných pokynů
(více než 20 termínů), viz obrázek 1.
Několik termínů bylo sloučeno jako synonyma,
protože měly shodnou nebo podobnou konotaci,
zatímco jiné termíny byly využity při tvorbě
obecných pokynů, protože neposkytovaly
definici, ale spíše informaci o žádoucím chování.
Stručně řečeno, slovník obsahuje 208 pojmů
prezentovaných v abecedním pořadí. Obrázek 2
znázorňuje, jak je formátován každý záznam slovníku.

POJEM
Synonyma
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208
Obrázek 1: Konstrukce slovníku

Definice
Zdroj

Obrázek 2: Vzhled slovníku

Omezení

Je potřeba si zde uvědomit dvě omezení. Za prvé, kvůli rozmanitosti definic a zdánlivému
pochopení pojmů týkajících se akademické etiky, na které jsme narazili během
vyhledávání, bylo nutné konzultovat dokumenty publikované na internetových stránkách
vysokých škol, slovníky a encyklopedie. Za druhé, i když všechny odkazy na webu byly
platné v době dokončení v roce 2017, v průběhu času mohou některé odkazy vypršet
a další jsou k dispozici pouze po přijetí cookies.

SLOVNÍK

A
AGREGÁTOR

Někdo, jehož článek obsahuje správné citace, ale článek neobsahuje
skoro žádnou původní práci.
Defining Plagiarism: The Plagiarism Spectrum. White Paper, n.a.,
http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism_spectrum.php

AKADEMICKÁ ETIKA

Morální hodnoty, které uznává a dodržuje akademická obec.
ENAI

AKADEMICKÁ
NEPOCTIVOST

"Zavrženíhodné jednání jednotlivců nebo institucí, které porušuje
etické normy běžně dodržované jednotlivci a/ nebo skupinami ve
vzdělávacích nebo výzkumných institucích".
Jordan, S. R. (2013). Conceptual Clarification and the Task of Improving Research on Academic
Ethics.Journal of Academic Ethics, 11: 243-256

AKADEMICKÁ
SOUNÁLEŽITOST

Dodržování etických a profesních zásad, norem a postupů
a konzistentní systém hodnot sloužících jako vodítko při rozhodování
jednotlivců nebo institucí ve vzdělávání a výzkumu.
ENAI

AKADEMICKÝ

Praktikovaný jednotlivci či institucemi ve vzdělávacím nebo
vědeckovýzkumném prostředí.
ENAI

AKADEMICKÝ
PODVOD

Jednání s cílem dosáhnout neoprávněné výhody prostřednictvím
porušení akademických předpisů.
Eckstein, M. A. (2003) Combating Academic Fraud. Towards a Culture of Integrity. Paris:
UNESCO International Institute for Educational Planning,
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001330/133038e.pdf
ENAI

AKADEMICKÝ
PŘEČIN

Každé jednání nebo pokus o něj, které podkopává akademickou etiku
a může mít za následek nekalou výhodu nebo nevýhodu pro
kteréhokoli člena akademické obce nebo širší společnosti.
ENAI

AKADEMIK

Někdo, kdo je součástí komunity ve vzdělávací instituci, ať již
v manažerském, výzkumném nebo pedagogickém postavení.
ENAI

ANONYMNÍ
AUTORSTVÍ

Autorství anonymního díla.

ANONYMNÍ
OPONENTURA

Proces oponentury odeslané práce, v níž je totožnost některých stran
skrytá.

Autortiesību likums/Copyright Law. Adopted by the Saeima and proclaimed by the President
on 06.04.2000. Came into force from 11.05.2000,
http://vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Copyright_law.pdf

ENAI

ANONYMNÍ PRÁCE
Anonymní dílo

ANTI WHISTLEBLOWER

(1) Práce, jejíhož autora nelze určit.
(2) Práce, ve které je autor úmyslně anonymizován.
ENAI

Jedinec, který buď neinformuje, nebo zabraňuje jiné osobě
informovat odhalený přečin.
ENAI

Proti informátor

AUDIT

Účelný formální přezkumný proces.
ENAI

AUTONOMIE

Svoboda nezávisle rozhodovat a jednat.
ENAI

AUTOPLAGIÁTORSTVÍ

Forma nadbytečné publikace "recyklováním nebo vypůjčením obsahu
od autorů vlastní předchozí práce bez citace".
Adapted from: Dhammi, I. K., & Haq, R. U. (2016). What is plagiarism and how to avoid it?
Indian Journal of Orthopaedics, 50(6): 581-583.
ENAI

AUTOR

Osoba (jednotlivec nebo organizace), která vytvořila nebo přispěla
k vytvoření originálního díla.
ENAI

AUTORSKÉ PRÁVO

Výhradní zákonné právo autora kopírovat, rozmnožovat, tisknout,
zveřejňovat, provádět, filmovat nebo jinak zaznamenávat literární,
umělecké nebo hudební dílo, ať už v digitální nebo jiné formě.
Oxford English Dictionary, https://en.oxforddictionaries.com/definition/copyright

AUTORSTVÍ

Situace, kdy se "jméno nebo obecně uznávaný pseudonym objeví
v práci sděleném veřejnosti nebo na publikované nebo
reprodukované práci, považuje za autora díla, pokud se neprokáže
jinak".
ENAI

B
BIBLIOGRAFIE
Seznam zdrojů
Seznam pramenů

Seznam zdrojů, které informují a / nebo podporují tvrzení v práci.
Personal communication with Teddi Fishman
ENAI

Seznam použité
literatury

BIOETIKA

Rozhodování o "správných" a "špatných" hodnotách a chování
v biomedicíně a biomedicínském výzkumu.
ENAI

C
CC - BY

Licence opravňující ke sdílení, kopírování, rozesílání a šíření díla či
prací z něj vycházejících, a to i pro komerční účely, pokud je uveden
autor.
Open Access Glossary, University of Oxford, http://openaccess.ox.ac.uk/glossary/

CENZURA

Opatření k zabránění či zamezení komunikace určitých informací či
názorů.

David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics. National Institute of
Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

CITACE
Odkazování

(1) Poznámka v textu pomocí uznaného stylu odkazování, který
identifikuje zdroj myšlenky nebo skutečnosti a působí jako nástroj
propojení s detailnějším popisem zdroje v seznamu použité literatury.
(2) Použití výňatku z textu napsaného jiným autorem s odkazem na
autora a dílo, který je jasně oddělen od vlastního textu (uvozovkami
a/nebo formátováním).
Academic Integrity – glossary – Academic Skills,
https://web.archive.org/web/20160718165522/
http://www.studyskills.soton.ac.uk/integrity/glossary.htm

CTNOSTI

Lidské kvality a morální dokonalost.
ENAI

Č
ČESTNÉ AUTORSTVÍ

Uvedení osoby, jejíž přínos k publikaci je velmi malý nebo žádný mezi
autory, zpravidla jako výraz úcty.
Oxford University Press. OUP statement on publication ethics,
https://academic.oup.com/journals/pages/authors/ethics

ČESTNOST VÝZKUMU
Morální zásadovost

Dodržování etických a profesních zásad, norem a postupů jednotlivců
nebo institucí ve výzkumu.
ENAI

Poctivost

D
DATA

Zaznamenané skutečnosti.
ENAI

DATABÁZE

Sbírka děl, dat nebo jiných materiálů, které jsou systematicky
uspořádány a jsou zpřístupněny elektronicky, či jinými způsoby.
Autortiesību likums/Copyright Law. Adopted by the Saeima and
proclaimed by the President on 06.04.2000. Came into force from 11.05.2000,
http://vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Copyright_law.pdf

DILEMA

Stav nejistoty vyžadující volbu mezi obdobně nepříznivými
možnostmi.
WordNet (a lexical database for English), https://wordnet.princeton.edu/

DÍLO

Jakýkoliv původní výsledek duševní tvůrčí činnosti v oblasti literatury,
vědy nebo umění, bez ohledu na jeho uměleckou hodnotu nebo způsobu či
formy jejího projevu.
ENAI

DISCIPLINÁRNÍ
KOMISE

Orgán, který prověřuje důkazy a rozhoduje o přečinech jednotlivců.

DISCIPLINÁRNÍ
PŘEČIN

Porušení povinností stanovených v nařízeních vysokoškolského
a/nebo výzkumného ústavu.

ENAI

Czech Act on Higher Education Institutions, http://www.msmt.cz/file/45431_1_1/

DISKUTABILNÍ
Výzkumné postupy, které mnozí považují za neetické, nejedná se však
VÝZKUMNÉ POSTUPY o výzkumné pochybení.
David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics. National Institute of
Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

DOBROVOLNÉ
RISKOVÁNÍ

Někdo si je vědom a přijímá rizika spojená s činností podle vlastního
výběru.
Adapted from: Project SATORI, Annex 1.h Ethics and Risks, http://satoriproject.eu/media/1.hEthics-and-Risk1.pdf

DODRŽOVÁNÍ
Plnění
Shoda

Dodržování právních a vnitřních předpisů a etických pokynů
týkajících se vzdělávání a výzkumu.
Adapted from: David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics. National
Institute of Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

DOSLOVNÉ
PLAGIÁTORSTVÍ
Kopie

Doslovné kopírování slov z jiného zdroje bez uvedení odkazu na tento
zdroj.
Defining Plagiarism: The Plagiarism Spectrum. White Paper, n.a.,
http://turnitin.com/assets/en_us/media/plagiarism_spectrum.php

Plagiát

DUŠEVNÍ
VLASTNICTVÍ

Právně uznávané vlastnictví týkající se výsledků duševní činnosti.

DŮVĚRA

Zásada, kdy všichni aktéři ve vzdělávání a výzkumu mohou mít
pevnou víru ve vzájemnou spolehlivost, aby byli upřímní, pravdiví
a jednali poctivě. Proto mohou aktéři důvěřovat ostatním a očekávat,
že jim budou důvěřovat jiní.

David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics. National Institute of
Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

ETINED Council of Europe - Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education,
Volume 2: Ethical principles. P. 40.

DŮVĚRNOST

Závazek nezveřejňovat informace určené pouze pro daný okruh osob.
ENAI

E
ETICKÁ
INFRASTRUKTURA

Celek vybraných prostředků pro etickou institucionalizaci, v souladu
s posláním a hodnotami organizace, který pomáhá zajistit rozvahu,
sebekontrolu a poctivost organizace.
Tauginienė, L. (2016). Embedding Academic Integrity in Public Universities. Journal of
Academic Ethics, 14(4): 327-344.

ETICKÁ KOMISE

Orgán, který uděluje 'etické schválení' výzkumu a zároveň
upozorňuje na možné porušení etických pravidel.
ENAI

ETICKÁ PRÁVA
AUTORA

"Právo na prokázání vlastnictví práce a zajištění jeho integrity
a skutečného stavu".
CÓDIGO DO DIREITO DE AUTOR E DOS DIREITOS CONEXOS, art 9º,
https://www.spautores.pt/assets_live/165/codigododireitodeautorcdadclei162008.pdf

ETICKÉ HODNOCENÍ

Jakýkoliv institucionalizovaný druh posuzování, hodnocení,
oponentury, pochvaly či ocenění postupů, výrobků a užití ve
vzdělávacím či výzkumném prostředí, který využívá především
etické zásady a měřítka.
Adapted from: Project SATORI, D1.1 Ethical Assessment of Research and Innovation:
A Comparative Analysis of Practices and Institutions in the EU and selected other countries,
http://satoriproject.eu/media/D1.1_Ethical-assessment-of-RI_a-comparative-analysis.pdf

ETICKÉ HODNOTY

Soubor stanovených zásad a norem chování založených na
hodnotách.
Business Dictionary, http://www.businessdictionary.com/definition/ethical-values.html

ETICKÉ SCHVÁLENÍ

Formální proces, který kontroluje, zda výzkumný záměr nebo plán
splňuje etické normy a zohledňuje možná rizika a etické problémy,
které by mohly nastat.
ENAI

ETICKÉ STANDARDY

Specifikace jednání, které je třeba dodržovat při účasti či provádění
[výzkumné] práce.
Academy of Management Code of Ethics,
http://aom.org/uploadedFiles/About_AOM/Governance/AOM_Code_of_Ethics.pdf

ETICKÉ ZÁSADY

Soubor etických hodnot a pojmů.
ENAI

ETICKÝ KODEX

Dokument, který definuje základní hodnoty instituce. Podporuje
uznání a respektování práv jednotlivců, jakož i přijetí povinnosti
a odpovědnosti odvozené z příslušnosti k instituci. Jinými slovy
upravuje dodržování pravidel chování v rámci komunity.
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011
- Suppl. Ordinario n. 11. "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza
del sistema universitario", http://www.camera.it/parlam/leggi/10240l.htm

ETIČNOST

Činnost či postup nedílně spjatý s etickými hodnotami a standardy.
ENAI

ETIKA
Mravy

(1) Volba mezi "správnými" a "špatnými" hodnotami a chováním.
(2) Též nazývána morální filosofie, vědní obor zabývající se tím, co je
morálně dobré či zlé, správné či špatné. Pojem se též užívá pro
jakýkoliv systém či teorii morálního hodnot či zásad.
(1) Review of Ethics Principles and Guidance in Evaluation and Research (2015) Dr Leslie
Groves Williams, https://www.oecd.org/dac/evaluation/DFID-Ethics-Principles-Report.pdf
(2) Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/ethics-philosophy

ETIKA VE VÝZKUMU

Rozhodování (ve vědě) založené na etických principech vycházející
z možného dopadu na výzkumné subjekty a širší společnost.
ENAI

F
FALŠOVÁNÍ
Padělání

FALŠOVÁNÍ DAT

Padělání vzdělávacího či výzkumného obsahu, obrazů, dat, vybavení,
či postupů takovým způsobem, že jsou nepřesně reprezentovány.
Elsevier. Ethics in Research & Publication. Factsheet: Research Fraud,
https://www.publishingcampus.elsevier.com/websites/
elsevier_publishingcampus/files/Guides/Quick_guide_RF02_ENG_2015.pdf

Neoprávněná manipulace s daty, která vede k zavádějícím výsledkům.
Springer. Publishing Ethics for journals: A guide for Editors-in-Chief, Associate Editors, and
Managing Editors, 2013,
http://static.springer.com/sgw/documents/1393202/application/pdf/Publication_
Ethics_Guide_ for_Editors_from_Springer_27052013.pdf
ENAI

FIKTIVNÍ AUTORSTVÍ

(1) Zahrnutí fiktivní osoby jako spoluautora.
(2) Zahrnutí kolegy jako spoluautora bez jeho svolení.
(3) Zahrnutí cizí osoby jako spoluautora bez jejího svolení.
ENAI

FLÁKAČ
Ulejvák

Osoba, která získává kredit s malým nebo žádným příspěvkem ke
skupinové práci, a/nebo přinucením dalších členů skupiny, aby
udělali víc, než je jejich spravedlivý podíl.
McClung E. L. & Schneider J. K. (2015). Concept Synthesis of Academically Dishonest
Behaviors. Journal of Academic Ethics, 13: 1-11.

FREEWARE

Otevřený přístup k softwaru, který je k dispozici bez peněžních
nákladů.
ENAI

G
GARANT

Osoba, která zodpovídá za obsah a provedení práce jako celku.
Adapted from: Babor Th. F., & Morisano D. (2008). Coin of the Realm: Practical Procedures for
Determining Authorship. In: Publishing Addiction Science: A Guide for the Perplexed. Eds.
Thomas F. Babor, Kerstin Stenius, Susan Savva, Jean O'Reilly. 2nd edition. London:
International Society of Addiction Journal Editors, 110-121.

GHOST WRITER
skrytý autor

(1) Autor, který není v dílu jmenován a nejsou mu připsány zásluhy za
danou práci.
(2) Autor, který napomáhá produkci díla, které vede k nespravedlivé
výhodě další osoby.
ENAI

GHOSTWRITING

(1) Psaní pro někoho jiného nebo jeho jménem.
(2) Napomáhání produkci díla, které vede k nespravedlivé výhodě
jiné osoby.
ENAI

H
HACKOVÁNÍ pHODNOTY

Praktika spočívající v provedení mnoha testů, vyhledávání statistické
významnosti, která překročí danou mez a použití pouze těchto
výsledků
Academy of Medical Sciences (2015). Reproducibility and Reliability of Biomedical research:
improving research practice, Symposium report, October 2015, p. 20,
https://acmedsci.ac.uk/viewFile/56314e40aac61.pdf

HARKING

Zkratka z angl. "hypothesising after the results are known".
Výzkumník vytvoří věrohodné vysvětlení získaného výsledku až po
prozkoumání dat.
Academy of Medical Sciences (2015). Reproducibility and Reliability of Biomedical research:
improving research practice, Symposium report, October 2015, p. 20,
https://acmedsci.ac.uk/viewFile/56314e40aac61.pdf

HELSINSKÁ
DEKLARACE

Etická směrnice pro provádění lékařského výzkumu zahrnujícího
lidské subjekty přijatá Světovou zdravotnickou asociací.
WMA Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research Involving Human
Subjects, https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf

HLÁŠENÍ
NESPRÁVNÝCH
VÝZKUMNÝCH
POSTUPŮ

Oznámení podané příslušným orgánům týkající se předpokládaného
pochybení v oblasti výzkumu a jiných nezodpovědných výzkumných
postupech, které podkopávají důvěryhodnost výzkumu.

HODNOTY

Soubor zásad a norem.

Singapore Statement on Research Integrity (2010). 2nd World Conference on Research
Integrity, 21-24 July, Singapore, http://www.singaporestatement.org/statement.html

ENAI

I
INFORMACE

Kontextualizovaná data poskytující odpověď na určitou otázku
a snižující míru nejistoty
ENAI

INFORMOVANÝ
SOUHLAS

Souhlas s účastí na výzkumu založený na jasných a podrobných
informacích o tomto výzkumu.
ENAI

INSTITUCIONÁLNÍ
AUTONOMIE

Právo instituce nezávisle jednat a být zodpovědný za důsledky tohoto
jednání.
ENAI

INSTITUCIONÁLNÍ
AUTORSTVÍ

Situace, kdy je autorství přiděleno organizaci nebo projektu.
ENAI

K
KODEX JEDNÁNÍ

Vyjádření principů a hodnot, které vytváří soubor očekávání
a standardů jednání vůči jednotlivcům i v rámci institucí, včetně
požadované úrovně dodržování předpisů a případných disciplinárních
opatření.
Adapted from:
Anti-Corruption Glossary (Transparency International),
https://www.transparency.org/glossary/;
The Anti-Corruption Plain Language Guide. (2009). Transparency International,
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/the_anti_corruption_plain_language_gui
de

KOMISE PRO
AKADMICKOU ETIKU

Orgán, který zvažuje důkazy a rozhoduje o prohřešcích proti
akademické etice.
ENAI

KOMISE PRO ETIKU
VE VÝZKUMU

Multidisciplinární a nezávislý orgán odpovědný za přezkoumání
výzkumných záměrů, který zajišťuje dodržování nezbytných postupů
a ochranu důstojnosti, práv a dobrých životních podmínek jakýchkoli
účastníků výzkumu (lidí nebo zvířat).
Adapted from: British Physiological Society,
http://www.bps.org.uk/system/files/Public%20files/General/
code_of_human_research_ethics_oct_2014.pdf

KOMPILACE
Sestavení

Práce tvořená shromažďováním a sestavováním již existujícího
obsahu nebo dat, které byly vybrány, koordinovány nebo uspořádány
takovým způsobem, že výsledná práce jako celek tvoří originální
autorské dílo. Pojem "kompilace" zahrnuje jak individuální, tak
kolektivní práci.
dapted from: Glossary of United States Copyright Office: a Department of Library of Congress,
https://www.copyright.gov/comp3/docs/glossary.pdf

KONFLIKT ZÁJMŮ

Situace, kdy je možné ovlivnit úsudek nebo objektivitu, díky osobním
či finančním závazkům nebo jiným okolnostem.
Doing global science: a guide to responsible conduct in the global research enterprise
(InterAcademy Partnership, 2016), http://interacademycouncil.com/File.aspx?id=29431

KONTAKTNÍ OSOBA
(AUTOR)

Autor, s nímž vydavatel nebo jiná osoba komunikuje o předložené
nebo publikované práci.
ENAI

KOREKTURA
jazyková korektura

KORUPCE

Kontrola psaného díla za účelem opravy gramatických chyb a zlepšení
čitelnosti.
ENAI

Zneužití svěřené pravomoci pro osobní prospěch. Korupce může být
členěna na rozsáhlou, drobnou a politickou, v závislosti na množství
zpronevěřených peněz a sektoru, v němž se vyskytuje.

Anti-Corruption Glossary (Transparency International),
https://www.transparency.org/glossary/
See also: The Anti-Corruption Plain Language Guide. (2009). Transparency,
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/the_anti_corruption_plain_language_g
uide

KULTURA
AKADEMICKÉ ETIKY

Individuální, skupinové a / nebo institucionální chování, hodnoty,
přesvědčení, postoje a charakteristiky podporující k jednání podle
pravidel akademické etiky.
ENAI

L
LICENCE

Oprávnění udělené vlastníkem nebo tvůrcem podle práva duševního
vlastnictví druhé osobě, aby využila dílo, s konkrétními podrobnostmi
o tom, jaké použití díla je povoleno.
ENAI

M
MEAT EXTENDERS

Navázání na předchozí publikaci s novými daty, která by nebyla
publikovatelná sama o sobě.
Errami, M., Sun, Z., Long, T. C., George, A. C. & Garner, H. R. (2009). Déjà vu: a database of highly
similar citations in the scientific literature. Nucleic Acids Research, 37: D921-D924.

MOBBING

Netaktní, tendenční kritika práce kolegy a vědomé znevažování kvůli
osobním antipatiím, konkurenci, politickým nebo jiným motivům
nesouvisejícím s podstatou hodnocené práce.
Adapted from: Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo,
įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijos, http://www.etika.gov.lt/wpcontent/uploads/2015/04/Rekomendacijos.pdf

MORÁLNÍ HODNOTY

Soubor zásad či standardů přijatý a uznávaný skupinami nebo
jednotlivci, který jim pomáhá rozlišovat dobré od špatného
ENAI

MORÁLNÍ NORMA

Standardy, odvozené z morálních hodnot, které předepisují, jak by
lidé měli jednat, aby uspokojili profesionální, společenské nebo
kulturní očekávání.
Adapted from: Project SATORI, D1.1 Ethical Assessment of Research and Innovation:
A Comparative Analysis of Practices and Institutions in the EU and selected other countries,
http://satoriproject.eu/media/D1.1_Ethical-assessment-of-RI_a-comparative-analysis.pdf

MORÁLNÍ ZÁSADY

Vnitřní zvyky založené na hodnotách a měřítkách, které napomáhají
při rozlišování dobra a zla.
ENAI

MORÁLNOST

Schopnost rozlišovat správné od nesprávného.
ENAI

N
NADBYTEČNÉ
PUBLIKOVÁNÍ
opakované
redundantní

Publikovaná práce (nebo podstatné části publikované práce) je
zveřejněna vícekrát (ve stejném nebo jiném jazyce) bez odpovídajícího
udání zdroje / křížového odkazování / odůvodnění. Jedná se také
o případy, kdy jsou stejné (nebo podstatně překrývající se) údaje
předkládány ve více než jedné publikaci bez odpovídajícího odkazu /
odůvodnění, zejména pokud si recenzenti / čtenáři pravděpodobně
neuvědomí, že většina nebo všechna zjištění byly zveřejněny již dříve.
COPE, https://publicationethics.org/category/keywords/redundant-publication

NAHRAZOVÁNÍ DAT

Doplnění nebo nahrazení chybějících či ztracených dat.
ENAI

NEDBALOST
zanedbání

Nedodržení [požadované] úrovně práce vedoucí k poškození osoby
nebo organizace.
Adapted from: David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics.
National Institute of Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

NEDOTKNUTELNOST Právo autora povolit nebo zakázat provádění jakýchkoli úprav, změn
DÍLA
nebo doplňování celého díla nebo jeho části.
Autortiesību likums/Copyright Law. Adopted by the Saeima and proclaimed by the President
on 06.04.2000. Came into force from 11.05.2000, https://likumi.lv/doc.php?id=5139

NEDOVOLENÁ
POMŮCKA

"Zdroj informací nebo způsob získání informací, které nebyly
povoleny".
Regulations for Academic Integrity at the University of Latvia. Approved by Senate decision
No. 287, of February 25, 2013, http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/
eng/general-information/documents/regulations/Regulations_for_Academic_Integrity_at_
the_University_of_Latvia.pdf

NEDOVOLENÁ
SPOLUPRÁCE
Tajná dohoda

NEPLATNÝ ZDROJ
falšování zdrojů

Nepřiznaná spolupráce dvou nebo více osob na úkolu, který měla být
vypracován samostatně
Academic Integrity – glossary – Academic Skills,
https://web.archive.org/web/20160718165522/
http://www.studyskills.soton.ac.uk/integrity/glossary.htm

Neplatný odkaz nebo odkaz vedoucí se na neexistující zdroj.
Research Ethics: Decoding Plagiarism and Attribution in Research: Survey Summary (2013),
http://www.ithenticate.com/hs-fs/hub/92785/file-318578964-pdf/docs/ithenticatedecoding-survey-summary-092413.pdf
ENAI

NEPOTISMUS
klientelismus

Forma protěžování založená na známostech a rodinných vztazích, kdy
někdo v oficiálním postavení využívá své moci a pravomoci dát <...>
přednost rodinnému příslušníkovi nebo příteli, přestože tento nemusí
být kvalifikovaný nebo hoden dané věci.
Anti-Corruption Glossary (Transparency International),
https://www.transparency.org/glossary/
See also: The Anti-Corruption Plain Language Guide. (2009). Transparency International,
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/
the_anti_corruption_plain_language_guide

NEPŘEDPOJATOST
[VE VÝZKUMU]
nezaujatost

NEPŘIJATELNÁ
VNĚJŠÍ RIZIKA

Nezávislost a objektivita při vedení výzkumu a komunikaci s ostatními
zúčastněnými stranami.
Adapted from: The European Code of Conduct for Research Integrity (2011),
https://www.nsf.gov/od/oise/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf

Nepřijatelně vysoké riziko spojené s činem vykonaným někým jiným.
Adapted from: Project SATORI, Annex 1.h Ethics and Risks, http://satoriproject.eu/media/1.hEthics-and-Risk1.pdf

NESPRÁVNÉ
HOSPODAŘENÍ SE
ZDROJI

Neúsporné nebo nelegální vynaložení finančních prostředků.

NEÚMYSLNÁ CHYBA

Chyba, ke které došlo bez zlého úmyslu.

David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics. National Institute of
Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

ENAI

NEVĚDOMÉ
PLAGIÁTORSTVÍ

NEZÁVISLÁ TVORBA

Neúmyslně opomenuté citování práce někoho jiného.
ENAI

Dva autoři píší o stejné myšlence nebo nápadu, aniž by si toho byl
některý z nich vědom.
Braun, S. K. (2015). Der Irrtum mit der Doppelschöpfung [The Error of the Double Creation].
Der Sa-chverständige, 3, 55-58 as quoted in Ruipérez, G., & García-Cabrero, J.-C. (2016).
Plagiarism and Academic Integrity in Germany. Media Education Research Journal, 48(XXIV), 917.

NEZODPOVĚDNÉ
POUŽITÍ ZDROJE

Nedbalost při akademického psaní související s nesprávným použitím
materiálů.
ENAI

O
OBCHODNÍ ETIKA

Rozhodování o "správných" a "špatných" hodnotách a chování
v podnikání a průmyslu.
ENAI

OBJEKTIVITA (VE
VÝZKUMU)

"Výzkumníci se snaží překonat své vlastní předsudky a předpojatost
k empirickým důkazům, které odůvodňují závěry. Výzkumníci
nemohou zcela vyloučit vliv svých vlastních pohledů ze své práce, ale
mohou se snažit být co nejobjektivnějšími. "
Responsible Conduct in the Global Research Enterprise A Policy Report. (2012)
InterAcademy Council/IAP. P. 7, http://www.interacademies.net/File.aspx?id=19789

OCHRANA OSOBNÍCH Zabezpečení osobních údajů: anonymita, soukromí, důvěrnost.
ÚDAJŮ

ENAI

ODKAZOVAT

Uvedení zdrojů pomocí uznávaného stylu odkazování.
ENAI

ODPOVĚDNOST

Povinnost chovat se v souladu s morálními zásadami.
ENAI

ODVOLÁNÍ

Stažení nebo odebrání publikovaného článku z výzkumného
záznamu, neboť byly zjištěny nespolehlivé údaje nebo výsledky,
anebo proto, že se jedná o výzkumné pochybení. Časopisy publikují
oznámení o vytištění a identifikaci odebraných dokumentů
v elektronických databázích s cílem upozornit vědeckou komunitu
na problémy se staženými dokumenty.
Adapted from: David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics.
National Institute of Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

ODVOZENINA

Upravené (např. kontextualizací či rozšířením) původní dílo, které jee
správně uvedeno.
ENAI

OPAKOVÁNÍ

Opakování výzkumu s cílem ověřit a / nebo doplnit původní výsledky.
ENAI

opětovné provedení

OPEN ACCESS
otevřený přístup

Neomezený (bezplatný), on-line přístup k publikovaným
vědeckovýzkumným článkům nebo k jiným výsledkům akademické
nebo výzkumné práce k jejich opětovnému použití.
Open Access Glossary, University of Oxford, http://openaccess.ox.ac.uk/glossary/
ENAI

OPĚTOVNÉ
PUBLIKOVÁNÍ

(1) Další edice předchozí publikované práce.
(2) Neuznatelná opakovaná publikace v různých časopisech nebo jiných
zdrojích.
ENAI

OPONENTURA S
DVOUSTRANNOU
ANONYMITOU

Proces oponentury předložené práce, kde autoři a oponenti vzájemně
neznají svoji totožnost.
ENAI

OPONENTURA S
JEDNOSTRANNOU
ANONYMITOU

Proces jediného posudku předložené práce, kde recenzenti neznají
informace o autorech.

OPONENTURA S
TŘÍSTRANNOU
ANONYMITOU

Proces oponentury předložené práce, kde autoři, editoři a oponenti
vzájemně neznají svoji totožnost. Toto vzájemné hodnocení je
obvykle organizováno nezávislou osobou (například vydavatelem
nebo hostujícím editorem).

ENAI

ENAI

ORIGINÁL

Dílo, které je nezávislé a není odvozené od žádného dalšího díla.
Personal communication with Teddi Fishman

původní dílo

ENAI

OSOBNÍ VÝHODA

Potvrzení rozsahu, v jakém daná činnost způsobuje výhody (v hmotné
nebo nehmotné formě) pro dotyčnou osobu.
Internet Encyclopedia of Philosophy. A Peer-Reviewed Academic Resource,
http://www.iep.utm.edu/ethics/#SH3a
ENAI

OTEVŘENÁ RECENZE

Recenzní řízení předložené práce, kde všechny zúčastněné strany
znají navzájem svou totožnost.
ENAI

P
PAPER MILL

Organizace, obvykle přístupná přes WWW stránky, která poskytuje písemné
materiály (eseje, zprávy, domácí úkoly, atd.) na základě požadavků zákazníků.
ENAI

PARAFRÁZOVÁNÍ Převyprávění představ, názorů, myšlenek nebo textu vlastními slovy
zachovávající podstatu, která však neznamená doslovné nebo téměř doslovné
kopírování dotyčného zdroje, s odpovídajícím uvedením původního zdroje.
Regulations for Academic Integrity at the University of Latvia. Approved by Senate decision No. 287, of
February 25, 2013, https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/eng/generalinformation/documents/regulations/Regulations_for_Academic_Integrity_at_the_University_of_Latvia.pdf
ENAI

PATCHWRITING

Neoriginální text složený z referencovaných i nereferencovaných výňatků
z několika různých zdrojů.
ENAI

PIRÁTSTVÍ

Využití nápadů, údajů nebo metod od ostatních bez jejich souhlasu nebo
uvedení, zejména pokud jde o hudební průmysl a IT sektor.
White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications,
http://www.medwave.cl/medios/Editorial/DocsPolsEdit/entire_whitepaper.pdf
ENAI

PLAGIÁTORSTVÍ

Prezentování práce či myšlenky převzaté z jiného zdroje, bez uvedení
odkazu na tento zdroj.
ENAI

PLAGIÁTORSTVÍ
MULTIMÉDII

Použití multimédií (např. zvuku, obrázků, videa, hudby) bez řádného
uvedení zdroje.
ENAI

PLAGIÁTORSTVÍ
MYŠLENKY

Využití podobné myšlenky nebo názoru, který není běžnou znalostí.
Autor použije svá vlastní slova, ale podstata myšlenky vychází z jiného
(nepřiznaného) zdroje.
Adapted from: Maurer, H. A., Kappe, F., Zaka, B. (2006). Plagiarism – a survey. Journal of Universal
Computer Science, 12(8): 1050-1084.
ENAI

PLAGIÁTORSTVÍ S
NAHRAZENÍM SLOV

Falešná parafráze provedená nahrazením jednotlivých slov jejich
synonymy.
ENAI

PLAGIÁTORSTVÍ
OBRÁZKŮ

Použití obrázků (tedy fotografií, videa, grafiky) bez příslušného povolení
nebo řádného uvedení zdroje.
http://www.plagiarism.org/plagiarism‑101/what‑is‑plagiarism as quoted in Dhammi, I. K., & Haq,
R. U. (2016). What is plagiarism and how to avoid it? Indian Journal of Orthopaedics, 50(6): 581583.

POCTIVOST

Systematické pravdivé a transparentní chování.
ENAI

PODĚKOVÁNÍ V
PUBLIKACI

V publikaci jsou uvedena jména a role těch, kdo významně přispěli
k výzkumu, ale nesplňují kritéria autorství.
Singapore Statement on Research Integrity (2010). 2nd World Conference on Research Integrity,
21-24 July, Singapore, http://www.singaporestatement.org/statement.html

PODPLÁCENÍ
uplácení

PODVÁDĚNÍ

"Nabídka, která slibuje, dává, přijímá nebo požaduje výhodu jako podnět
k akci".
Anti-Corruption Glossary (Transparency International), https://www.transparency.org/glossary/
Also see: The Anti-Corruption Plain Language Guide. (2009). Transparency,
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/the_anti_corruption_plain_language_guide

Snaha o dosažení určité výhody nepoctivým způsobem.
Academic integrity glossary, University of San Diego,
http://academicintegrity.ucsd.edu/process/glossary.html

PODVOD

Úmyslný čin spáchaný za účelem dosažení nespravedlivého zisku.
Online Ethics Center, http://www.onlineethics.org/glossary.aspx?id=2960

POLITIKA PRO
ZLEPŠENÍ
AKADEMICKÉ ETIKY

Vývoj, zavádění a sledování formálních strategií, pravidel a postupů,
a aktivní zajišťování jejich dostupnosti a pochopení členy akademické
obce.
HEA policy on academic integrity, https://www.heacademy.ac.uk/system/files/
supportingacademicintegrity_v2_0.pdf

PORCOVÁNÍ STUDIE

Neoprávněné rozdělení studie na dvě nebo více publikací s cílem zvýšit
počet publikací.
Ethical Code of Conduct for Higher Education Institutions,
http://www.etikkurulu.gov.tr/Mevzuat.aspx?id=1
ENAI

PORUŠENÍ

Porušení dobré praxe způsobené pochybným, nezákonným nebo
neetickým chováním.
ENAI

PORUŠENÍ
DŮVĚRNOSTI

Vyzrazení důvěrných informací.

POSLEDNÍ ZOUFALÝ
POKUS

Poslední zoufalá nebo oportunistická snaha, druh podmanění
studentem, která by vedla ke zlepšení známky, i když pravděpodobnost
úspěchu je nízká a všechny další možnosti jsou ztracené.

ENAI

Adapted from: McClung E. L., & Schneider J. K. (2015). Concept Synthesis of Academically
Dishonest Behaviors. Journal of Academic Ethics, 13: 1-11.
ENAI

POSTUPY PRO
SPRÁVNÉ VEDENÍ
ZÁZNAMŮ

Pravidla a postupy pro vedení záznamů z výzkumu. Záznamy by měly
být pečlivé, přesné, kompletní, organizované, označené a datované,
zálohované a zabezpečené .
David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics. National Institute of
Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

PRAVDA

Věrnost skutečnosti poznatků.
ENAI

PRIMÁRNÍ ZDROJ

Prvotní dílo přinášející danou skutečnost.
ENAI

PRINCIPY

Soubor hodnot a myšlenek ovlivňujících chování.
ENAI

PŘEČIN

Nepřípustné nebo nevhodné chování porušující předpisy.
ENAI

Pochybení

PŘEKLADOVÉ
PLAGIÁTORSTVÍ

Překlad práce publikované v jiném jazyce bez uvedení zdroje.
ENAI

PŘISPĚVATELSTVÍ

Uznání příspěvku každé osoby (ať už jednotlivce či instituce), která se
podílela na práci.
ENAI

PROTEKCIONÁŘSTVÍ Poskytování neoprávněné výhody jednotlivcům.
ENAI

R
RECENZE

Proces, při kterém se vědecko-výzkumné dílo, jako je rukopis,
projekt, grantový návrh nebo akademická práce, hodnotí jinými
osobami-dalšími výzkumníky, kteří jsou vhodně kvalifikovaní
a schopní posoudit práci z hlediska původnosti, správnosti
a významnosti. Obecně je to kritika předložené práce.
Adapted from: Who “owns” peer reviews? COPE Discussion Document. COPE Council, 16
September 2016, http://publicationethics.org/files/u7140/

RESPEKTOVÁNÍ
DRUHÝCH
respekt ostatních

ŘÍZENÍ RIZIK

Zohlednění důstojnosti a tělesného a duševního blaha ostatních lidí.
Adapted from: ETINED Council of Europe - Platform on Ethics, Transparency and Integrity in
Education, Volume 2: Ethical principles.
ENAI

Pojmenování, hodnocení a minimalizace nebo odstranění
potenciálních úskalí, které by se mohly vyskytnout a / nebo se
vyskytly v procesu výzkumu.
ENAI

ROZMNOŽOVÁNÍ
reprodukce
kopírování

Rozmnožování znamená pořizování kopií díla nebo předmětu
souvisejících práv jakýmkoli způsobem a v jakékoli hmotné formě,
včetně trvalého nebo dočasného uložení díla nebo předmětu
souvisejících práv, zcela nebo zčásti do elektronické či jiné formy.
Law on Copyright and Related Rights, art. 2, https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.87985?positionInSearchResults=
0&searchModelUUID=d3ad3391-5b7a-4e43-b144-d6b906ec12a2

ROZŠÍŘENÁ
PUBLIKACE

(1) Autor přidá dodatečná data a/nebo informace ke svojí dříve
publikované či prezentované práci, případně také změní název,
upravuje cíl studie a přepočítává výsledky.
(2) Namísto vytvoření originálního díla přidává autor dodatečné
údaje a / nebo informace ke své dříve publikované práci a změní
název, upravuje cíl studie a/nebo přepočítává výsledky. Také jsou
vynechány odkazy na autorovy předchozí publikace.
Adapted from: Dhammi, I. K., & Haq, R. U. (2016). What is plagiarism and how to avoid it?
Indian Journal of Orthopaedics, 50(6): 581-583.
ENAI

S
SEBEVYKRÁDAČ

Osoba, která se dopouští autoplagiátorství.
ENAI

SEKUNDÁRNÍ ZDROJ

Vedlejší práce s nepřímou souvislostí
ENAI

druhotný
vedlejší

SEXUÁLNÍ HARAŠENÍ

Zastrašování nebo nemístný kontakt se sexuálním podtextem
ENAI

SEZNAM POUŽITÉ
LITERATURY

Seznam uvedených a citovaných pramenů použitých v práci.
ENAI

reference
odkazy
bibliografie

SHODA S
VÝZKUMNÝMI
POSTUPY

Chování či procesy, které sledují principy poctivosti ve výzkumu.
ENAI

SKEPTICISMUS
nedůvěřivost
pochybování

Spolehlivost empirických důkazům vyžaduje, aby vědci udržovali
určitý stupeň zpochybňování výsledků výzkumu a dosažených závěrů,
aby výsledky a vysvětlení mohly být průběžně přezkoumávány
a vylepšovány.
Adapted from: Responsible Conduct in the Global Research Enterprise A Policy Report (2012).
InterAcademy Council/IAP, http://www.interacademies.net/File.aspx?id=19789

SKRYTÉ AUTORSTVÍ

Využití osoby, která není uvedena mezi autory, při psaní nebo
přípravě textu k publikování.
Oxford University Press. OUP statement on publication ethics,
https://academic.oup.com/journals/pages/authors/ethics

SKRYTÉ ZDVOJENÍ

Vynechání vzájemné křížové citace vlastních dřívějších publikací.

Auto plagiátorství

Adapted from: Langdon-Neuner, E. (2008). Publication more than once: duplicate publication
and reuse of text. The Journal of Tehran University Heart Centre, 3(1): 1-4.

SOFTWARE PRO
POROVNÁVÁNÍ
TEXTU

Software, který prohledává textový dokument a poskytuje seznam
podobností v textu a odkazů na odpovídající zdroje.

SOUČASNÉ PODÁNÍ

Podání téhož příspěvku do různých časopisů nebo jiných publikací
současně, což může mít za následek, že daný příspěvek je publikován
více než jednou.

Adapted from: Sivasubramaniam, S., Kostelidou, K. & Ramachandran, S. (2016). A close
encounter with ghost-writers: an initial exploration study on background, strategies and
attitudes of independent essay providers. International Journal for Educational Integrity 12: 1
DOI: 10.1007/s40979-016-0007-9

Adapted from: Elsevier. Ethics in Research & Publication. FACTSHEET: Simultaneous
Submission/ Multiple, Duplicate Publication,
https://www.publishingcampus.elsevier.com/websites/elsevier_publishingcampus/files/Guid
es/Quick_guide_SSUB02_ENG_2015.pdf

SOUNÁLEŽITOST

Dodržování etických zásad a postupů a konzistentní systém hodnot,
které slouží jako vodítko pro rozhodování a pro jednání.
ENAI

SPOLEČNOSTI
NABÍZEJÍCÍ PSANÍ
PRACÍ NA ZAKÁZKU

Typ společnosti, jež nabízí služby napsání práce na zakázku, kterou
může zadavatel následně prezentovat jako svoji vlastní.

SPOLUAUTOR

Osoba (fyzická nebo právnická), která významně přispěla k vytvoření
díla

ENAI

Autortiesību likums/Copyright Law. Adopted by the Saeima and proclaimed by the President
on 06.04.2000. Came into force from 11.05.2000,
http://vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Copyright_law.pdf
ENAI

SPOLUPRÁCE

Práce ve skupině nebo týmu vedoucí ke společným cílům.
ENAI

SPOLUVINÍK
Napomáhač

"Někdo, kdo úmyslným či jiným způsobem poskytuje materiální nebo
morální podporu k tomu, aby se ně kdo jiný provinil." Obecně je to
osoba, která někomu pomáhá k podvádění nebo plagiátorství.
CÓDIGO PENAL PORTUGUÊS, http://www.codigopenal.pt/
ENAI

SPRAVEDLNOST

Základní etický princip, který musí všichni členové akademické obce
dodržovat. Tento princip zahrnuje rovné zacházení, nestrannost,
respekt, ohleduplnost k ostatním a také zákaz diskriminace
a podvádění.
ETINED Council of Europe – Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education,
Volume 2: Ethical principles. P. 41.

SPRÁVA DAT

Postupy a zásady týkající se nahrávání, ukládání, auditu, archivace,
analýzy, ověření, tlumočení, ochrany, sdílení a zveřejňování, aby byla
zajištěna přístupnost, spolehlivost a trvalost údajů pro jejich uživatele.
David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics. National Institute of
Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

STANDARD
měřítko
norma

Kritérium, míra, prubířský kámen, norma za účelem porovnání jako
referenčního bodu, proti kterému mohou být ostatní věci hodnoceny.
ENAI

kritérium

STRUKTURNÍ
PLAGIÁTORSTVÍ

Využití struktury (např. pro úvod, závěr nebo větnou konstrukci)
z jiného zdroje bez uvedení tohoto zdroje.
ENAI

T
TAHÁK

Část informací (ať už na papíře či při využití technologií), která je
nápomocná k zapamatování nebo připomenutí faktů, vzorců a dalších
důležitých informací.
ENAI

TOVÁRNA NA
DIPLOMY

Organizace bez řádné akreditace, která předstírá, že je vzdělávací
institucí.
Eckstein, M. A. (2003) Combating Academic Fraud. Towards a Culture of Integrity. Paris:
UNESCO International Institute for Educational Planning,
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001330/133038e.pdf

TRANSPARENTNOST
průhlednost
přehlednost

Otevřenost činností a souvisejících rozhodnutí, která mají vliv na
akademickou obec a společnost a ochota tato rozhodnutí sdělit
jasným, přesným, včasným, upřímným a úplným způsobem.
Adapted from: International Standard ISO 26000 Guidance on social responsibility,
http://www.cnis.gov.cn/wzgg/201405/P020140512224950899020.pdf

U
UČENEC

Osoba, která se zabývá vzdělávacími a / nebo výzkumnými činnostmi
v jakémkoli vzdělávacím prostředí.
ENAI

UVEDENÍ
AUTORSKÝCH PRÁV

Prohlášení, které informuje veřejnost o vlastnictví díla a omezení jeho
využití.
ENAI

UZNÁVANÝ STYL
ODKAZOVÁNÍ NA
ZDROJE

Mezinárodně uznávané požadavky formalizované vydavateli nebo
editory v jejich pokynech pro formátování odkazů.
ENAI

V
VĚDEC

Osoba s odbornými znalostmi ve vědecké oblasti.
ENAI

VĚDECKÁ (NEBO
AKADEMICKÁ)
SVOBODA

Institucionální a vládní povinnost zdržet se zasahování do vedení
nebo publikování výzkumu nebo do výuky a diskuse vědeckých
myšlenek.
Adapted from: David B. Resnik: Glossary of Commonly Used Terms in Research Ethics.
National Institute of Environmental Health Science, National Institutes of Health, May 2015,
https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/glossary/index.cfm

VĚDECKÁ ČINNOST

"Kreativní činnost, která zahrnuje vědu, výzkum a inovace".
Zinātniskās darbības likums/Law On Scientific Activity. Adopted by the Saeima and
proclaimed by the President on 14.04.2005. Came into force from 19.05.2005,
https://likumi.lv/doc.php?id=107340

VĚDECKÉ NORMY

Komunita, universalismus, nezaujatost, organizovaná
originalita, specializace, advokace, správa a kvalita.

skepse,

Briefing Paper: Research Integrity: What it means, Why it is important and How we might
protect it, Science Europe, December 2015 pp 3-6; Ziman, A. et al.; Merton R.K. (1942), A note
on science and democracy. Journal of Legal and Political Sociology, 1: 115-126; Ziman, J.
(2000), Real Science: What it is and what it means, Cambridge University Press, Cambridge UK
and New York, 412 pp.; Anderson M.S., Ronning E.M., De Vries R. and Martinson B.C. (2010),
Extending the Mertonian Norms: Scientists’ subscription to norms of research. Journal of
Higher Education, 81(3): 366-393.

VĚDECKÁ PRÁCE

(1) Výstup intelektuální aktivity, kdy autor demonstruje znalosti
pomocí přísných, objektivních a reprodukovatelných metod.
(2) Výkon vědce.
ENAI

VLASTNICKÁ PRÁVA
AUTORA

"Výhradní práva na celkové nebo částečné odstranění vlastní práce,
jejího užívání nebo oprávnění k jejímu užívání třetími stranami".
CÓDIGO DO DIREITO DE AUTOR E DOS DIREITOS CONEXOS, art 9º,
https://www.spautores.pt/assets_live/165/codigododireitodeautorcdadclei162008.pdf

VNITŘNÍ
SOUNÁLEŽITOST

Dodržování etických a profesních zásad, norem a postupů a konzistentní
systém hodnot sloužících jako vodítko při rozhodování a jednání.
Project SATORI, Annex 1.e Institutional Integrity, http://satoriproject.eu/media/1.bResearch-integrity.pdf

VOLNÉ DÍLO

Autorské dílo, které není chráněné autorskými právy a náleží
veřejnosti, tedy kdokoli může dané dílo nebo jeho části využívat.
Adapted from: Glossary of United states copyright office: a department of Library of Congress,
https://www.copyright.gov/comp3/docs/glossary.pdf
ENAI

VYKOŘISŤOVATELSKÝ Špatné zacházení s osobou (osobami) za účelem získání
VZTAH
nezanedbatelných výhod.
ENAI

VYNUCENÉ
AUTORSTVÍ

Autorství, které bylo spíše autoritativně vyžádáno, než uděleno
zaslouženě a dobrovolně.
Babor Th. F., & Morisano D. (2008). Coin of the Realm: Practical Procedures for Determining
Authorship. In: Publishing Addiction Science: A Guide for the Perplexed. Eds. Thomas F. Babor,
Kerstin Stenius, Susan Savva, Jean O'Reilly. 2nd edition. London: International Society of
Addiction Journal Editors, 110-121.

VYRÁBĚNÍ

Ve výzkumu se pojem "vyrábění" vztahuje k vymýšlení dat, pokusů,
nebo jiných významných informací během navrhování, provádění
nebo vykazování výzkumu.
Adapted from: Online Ethics Center, http://www.onlineethics.org/glossary.aspx?id=2960

VYRÁBĚNÍ DAT

Vytváření smyšlených dat, které jsou následně využity, jako by byly
skutečné.
ENAI

VYRÁBĚNÍ,
FALŠOVÁNÍ,
PLAGIÁTORSTVÍ

Typy nejzávažnějších přečinů ve vzdělávacím a výzkumném
prostředí.

VYŠETŘOVATEL

Osoba, která shromažďuje a zkoumá důkazy (může se jednat o oblast
o průmyslu, policii, akademickou sféru nebo jiné).

ENAI

ENAI

VÝZKUM

(1) Oblast intelektuální činnosti, v níž jsou znalosti získávány
a sestavovány pomocí precizních, objektivních a reprodukovatelných
metod.
(2) Vyhledávání informací nebo dat.
ENAI

VÝZKUMNÍK

Jakákoliv osoba angažovaná ve výzkumu.
ENAI

VÝZKUMNÝ PODVOD

Jakékoli úmyslné podvodné jednání ve výzkumu, porušující etiku ve
výzkumu.
ENAI

VÝZKUMNÝ PŘEČIN
delikt

Nepřijatelné nebo nevhodné chování v jakékoli fázi výzkumu.
ENAI

provinění

VZÁJEMNÉ UVEDENÍ Dva nebo více výzkumníků souhlasí se vzájemným uvedením jmen ve
AUTORSTVÍ
svých vlastních článcích navzdory tomu, že ostatní mají pouze
minimální nebo vůbec žádný podíl, s cílem získat nespravedlivou
výhodu.
Babor Th. F., & Morisano D. (2008). Coin of the Realm: Practical Procedures for Determining
Authorship. In: Publishing Addiction Science: A Guide for the Perplexed. Eds. Thomas F. Babor,
Kerstin Stenius, Susan Savva, Jean O'Reilly. 2nd edition. London: International Society of
Addiction Journal Editors, 110-121.
ENAI

VYSTAVENÍ SE
NEÚMYSLNÉMU
RIZIKU

Být nechráněný před riziky, která by mohla mít za následek možné
ztráty.
ENAI

W
WINSORIZACE DAT

Přiřazení nižší váhy zjevně nepravé vzdálené hodnotě.
Dixon W.J., & Tukey J.W. (1968). Approximate behavior of the distribution of Winsorized t
(trimming/Winsorization 2). Technometrics, 10(1): 83-98; Hall J. &Martin B.R. (2018). Towards
a taxonomy of research misconduct: The case of business school. Research Policy, p. 5,
https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.03.006

Z
ZABRÁNĚNÍ ÚJMĚ

Přijmout rozumná opatření, aby nedošlo k poškození ostatních,
s nimiž přímo či nepřímo dochází k interakci, a minimalizovat škodu
tam, kde je předvídatelná a nevyhnutelná.
Scientist's Code of Ethics. Accepted at the meeting of the Senate of the Latvian Academy of
Sciences on 4 November 1997 (resolution No.49.2) and at the meeting of the Latvian Council of
Science on 11 November 1997 (resolution No.11-4),
http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=113

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI

Aktuální "informace, které jsou snadno dostupné z mnoha zdrojů či
všeobecně tak dobře známé, že není potřeba je citovat.
Glossary, http://www.plagiarism.org/article/glossary
ENAI

ZAMLČENÍ (DAT)

Forma padělání dat spočívající v potlačení nebo vynechání údajů,
které nepodporují požadované závěry nebo výsledky.
Personal communication with Teddi Fishman
ENAI

ZDROJ
pramen

ZNALOST

Informace pocházející z vlastního či cizího díla, a to buď písemně nebo
ústně, uvedeného pomocí odkazu.
ENAI

Fakta a informace získané ze zkušeností nebo vzděláváním.
Oxford Dictionary, https://en.oxforddictionaries.com/definition/knowledge

ZNEUŽITÍ
AUTORSTVÍ

Jakékoliv přiznání autorství, které není založeno na skutečném
příspěvku.
ENAI

ZODPOVĚDNÉ
VEDENÍ VÝZKUMU

Provádět výzkum v souladu s výzkumným kodexem.

ZODPOVĚDNOST
ZALOŽENÁ NA
DŮVĚŘE

(1) Zodpovědnost plynoucí z důvěry ostatních.

ENAI

(2) Koncept, kdy jednotlivci či instituce jsou zodpovědní za řádné
vykonávání svých povinností a uvědomují si svou odpovědnost za
výstupy vůči všem zúčastněným stranám.
Academy of Management Code of Ethics,
http://aom.org/uploadedFiles/About_AOM/Governance/AOM_Code_of_Ethics.pdf

ZVEŘEJNĚNÍ
NEPOCTIVÉHO
JEDNÁNÍ
Whistleblowing

Jednání ve veřejném zájmu spočívající ve zveřejnění skutečností
o zanedbání nebo zneužívání v rámci činnosti organizace (nebo jejích
partnerů), které ohrožují jednotlivce, normy, kvalitu, poctivost nebo
reputaci.
Adapted from: Anti-Corruption Glossary (Transparency International),
https://www.transparency.org/glossary/; The Anti-Corruption Plain Language Guide. (2009).
Transparency,
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/the_anti_corruption_plain_language_guide
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