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VVĚĚDECKDECKÁÁ  SVOBODASVOBODA

1.1.
 

svoboda vsvoboda věědeckdeckéého bho bááddáánníí
=  b=  bááddáánníí

 
o o kterkteréémkolimkoli

 
ppřředmedměětu (o tu (o ččemkoli)emkoli)

kteroukolikteroukoli
 

metodoumetodou
ččl. 15/2 LZPSl. 15/2 LZPS

2.2.
 

svoboda projevusvoboda projevu
 

vvčč. hl. hláássáánníí
 

výsledku výsledku 
vvěědeckdeckéého bho bááddáánníí

 
(v(věědeckdeckéého poznatku)ho poznatku)

ččl. 17 LZPSl. 17 LZPS
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AKADEMICKAKADEMICKÁÁ  SVOBODASVOBODA
1.1.

 
svoboda vsvoboda věědydy, , výzkumuvýzkumu
a a zvezveřřejejňňovováánníí

 
jejich výsledkjejich výsledkůů

2.2.
 

svoboda výukysvoboda výuky; p; přředevedevšíším jejm jejíí
 

otevotevřřenostenost
 rrůůzným:zným:

i.i.
 
vvěědeckým deckým nnáázorzorůůmm

ii.ii.
 
vvěědeckým a výzkumným deckým a výzkumným metodmetodáámm

§§
 

4/a), b) z. 4/a), b) z. čč. 111/98 Sb., o vysokých . 111/98 Sb., o vysokých šškolkolááchch
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ZZÁÁKAZ VKAZ VÁÁZANOSTI STZANOSTI STÁÁTUTU

1.1.
 

výluvýluččnou ideologinou ideologiíí
a.a.

 
politickoupolitickou

b.b.
 
prpráávnvníí

c.c.
 
vvěědeckou aj., deckou aj., napnapřř. výlu. výluččnou ideologinou ideologiíí
scientismuscientismu

2.2.
 

nnáábobožženským vyznenským vyznáánníím                    m                    ččl. 2/1 LZPSl. 2/1 LZPS



8

obobččanskanskáá spolespoleččnostnost s ps přřííkazem kazem 

nenešškodit jinkodit jinéémumu;;
 

demokratickdemokratickéé
 

hodnotyhodnoty

obobččanskanskáá pluralitapluralita pracovnpracovníích hypotch hypotééz, z, 

výzkumných zvýzkumných záámměěrrůů
 

ap.ap.

svobodnsvobodnáá soutsoutěžěž, , napnapřř. l. lééččebných soustavebných soustav
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ODLUKA VODLUKA VĚĚDY OD STDY OD STÁÁTUTU
ZZááruka vruka věědeckdeckéé svobodysvobody
PrPráávnvníí formy institucionformy institucionáálnlníí odlukyodluky::

1.1.
 

v. v. i.v. v. i.
2.2.

 
veveřřejnejnéé

 
nebo soukromnebo soukroméé

 
vysokvysokéé

 
šškolykoly

Akademie vAkademie věěd d ČČes. rep. es. rep. 
GrantovGrantováá agentura agentura ČČes. es. reprep..
ÚÚstav pro studium totalitnstav pro studium totalitníích rech režžimimůů
ststáátntníí vysokvysokéé šškoly (vojenskkoly (vojenskéé a policejna policejníí))

=  organiza=  organizaččnníí
 

slosložžky stky stáátutu

srv. odluku csrv. odluku cíírkve od strkve od stáátutu
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VVĚĚDECKDECKÁÁ  SOUTSOUTĚŽĚŽ
SoutSoutěžěžiteliteléé
=  =  napnapřř. ve. veřřejnejnéé

 
výzkumnvýzkumnéé

 
instituce, vysokinstituce, vysokéé

šškoly, soukromkoly, soukromíí
 

vvěědcidci

DobrDobréé mravy soutmravy soutěžěžee §§ 44 obch. z.44 obch. z.

ZZáákaz nekalkaz nekaléé vvěědeckdeckéé soutsoutěžěžee

VVěědecký postupdecký postup non lege artisnon lege artis
VeVeřřejnoprejnopráávnvníí rerežžimyimy veveřřejnejnéé soutsoutěžěže e 
nebo venebo veřřejnejnéé

 
zakzakáázky ve výzkumu a vývojizky ve výzkumu a vývoji
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VVĚĚDECKDECKÁÁ  MORMORÁÁLKALKA

VeVeřřejnejnáá mormoráálka vlka věědeckdeckáá
=   ve=   veřřejnejnéé

 
povpověědomdomíí

 
o vo věědeckdeckéém chovm chováánníí,,

kterkteréé
 

nenneníí
 

zpzpůůsobilsobiléé
 

veveřřejnejněě
 

pohorpohorššit, it, 
s ns níímmžž

 
vvěědecký nebo prdecký nebo práávnvníí

 
řřáád spojuje nd spojuje náásledkysledky

MorMoráálka vlka věědeckých povoldeckých povoláánníí
napnapřř. povol. povoláánníí

 
výzkumných nebo akademických  výzkumných nebo akademických  

pracovnpracovnííkkůů

=   =   deontologický deontologický řřáádd, vyj, vyjááddřřený nepsanými zený nepsanými záásadamisadami
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VVěědeckdeckáá mormoráálka lka (druh ve(druh veřřejnejnéé mormoráálky)lky)
=   ve=   veřřejnejněě

 
vynucovaný soubor nepsaných  vynucovaný soubor nepsaných  

zzáásad nsad nááleležžititéého chovho chováánníí

VVěědeckdeckáá mravnost mravnost 
=   individu=   individuáálnlníí

 
soubor morsoubor moráálnlníích zch záásad sad 

a jejich praktikova jejich praktikováánníí

VVěědeckdeckáá etika etika (druh u(druh užžititéé etiky)etiky)
==

 
teorie morteorie moráálnlníího a mravnho a mravnéého vho věědeckdeckééhoho
chovchováánníí

 
a hodnota hodnotííccíích soudch soudůů

 
ve vve věědděě
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ZDROJEZDROJE

1.1.
 

doporudoporuččeneníí
 

Komise 2005/251/ES ze dne 11. 3. 05 Komise 2005/251/ES ze dne 11. 3. 05 
o o EvropskEvropskéé

 
chartchartěě

 
pro výzkumnpro výzkumnéé

 
pracovnpracovnííky a o  ky a o  

Kodexu chovKodexu chováánníí
 

pro ppro přřijijíímmáánníí
 

výzkumných výzkumných 
pracovnpracovnííkkůů

 
((ÚÚřř. v. věěst. st. čč. L 075, 22. 3. 2005, s. 67);. L 075, 22. 3. 2005, s. 67);

ppřříístup stup ČČR schvR schváálen len usnusn. vl. . vl. čč. 951 z 16. 8. 06  . 951 z 16. 8. 06  

2.2.
 

doporudoporuččeneníí
 

vlvláády dy ČČR (R (usnusn. vl. . vl. čč. 1005 z 17. 8. 05), . 1005 z 17. 8. 05), 

Etický rEtický ráámec výzkumumec výzkumu

3.3.
 

doporudoporuččeneníí
 

ppřředsednictva GA edsednictva GA ČČR, R, SprSpráávnvnáá
 vvěědeckdeckáá

 
praxe,praxe,

 
duben 2000duben 2000
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4.4.
 

Etický kodex výzkumných pracovnEtický kodex výzkumných pracovnííkkůů

v Akademii vv Akademii věěd d ČČR,R,
 

AkademAkadem. bull., 2006/6. bull., 2006/6

5.5.
 

Vzorový etický kodex Vzorový etický kodex 

pro akademickpro akademickéé
 

pracovnpracovnííky vysokýchky vysokých

šškol,kol,
 

Rada vysokých Rada vysokých šškol, 17. 5. 2007kol, 17. 5. 2007
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6.6.
 

GoodGood
 

scientificscientific
 

practicepractice
 

in in researchresearch

andand
 

ScholarshipScholarship,,
 

EuropeanEuropean
 

Science Science 
FoundationFoundation

 
PolicyPolicy

 
BriefingBriefing

 
NNoo

 
11 (11 (DecDec. 2000).. 2000).

Bull. GA Bull. GA ČČR 2001/1R 2001/1

7.7.
 

Memorandum on Memorandum on ScientificScientific
 

IntegrityIntegrity
 

(2003), (2003), AllAll
 

EuropeanEuropean
 

AcademiesAcademies
 

(ALLEA) aj.(ALLEA) aj.
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INSTITUCIONALIZACEINSTITUCIONALIZACE

Komise sprKomise spráávnvnéé vvěědeckdeckéé praxepraxe
(etick(etickéé

 
komise komise seberegulaseberegulaččnníí); vysok); vysokéé

 
šškoly aj.koly aj.

BioetickBioetickáá komise Rady pro výzkum a vývojkomise Rady pro výzkum a vývoj
odborný a poradnodborný a poradníí

 
orgorgáán:n:

stanoviska rady k stanoviska rady k žžáádosti o povolendosti o povoleníí výzkumuvýzkumu
na lidských embryonna lidských embryonáálnlníích kmenovýchch kmenových
bubuňňkkáách                                                ch                                                z. 227/06 Sb.z. 227/06 Sb.
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EtickEtickéé komise pro klinickkomise pro klinickéé hodnocenhodnoceníí
llééččiviv

stanoviska ke klinickstanoviska ke klinickéému hodnocenmu hodnoceníí llééččiviv
čči pro jini pro jinéé

 
oblasti oblasti biomedicbiomedicíínsknskééhoho

výzkumuvýzkumu

z. z. čč. 79/97 Sb., o l. 79/97 Sb., o lééččivechivech
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ETICKÝ RETICKÝ RÁÁMEC VÝZKUMUMEC VÝZKUMU

ZZáákladnkladníí zzáásadysady

1.1.
 

svoboda výzkumu a odpovsvoboda výzkumu a odpověědnostdnost
2.2.

 
respektovrespektováánníí

 
nnáázorovzorovéé

 
plurality a toleranceplurality a tolerance

3.3.
 

respektovrespektováánníí
 

lidsklidskéé
 

ddůůstojnosti a autonomie stojnosti a autonomie 
ppřři výzkumui výzkumu

4.4.
 

transparentnosttransparentnost
5.5.

 
solidarita a spoluprsolidarita a spoluprááce ve výzkumuce ve výzkumu

6.6.
 

prospprospěěššnost a neponost a nepošškozovkozováánníí; ka; kažžddéé
 

riziko riziko 
výzkumu musvýzkumu musíí

 
být vyvbýt vyváážženo peno přříínosemnosem
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☺☺



25

ZZÁÁSADY VSADY VĚĚDECKDECKÉÉ  MORMORÁÁLKYLKY

VVššeobecneobecnéé mormoráálnlníí zzáásadysady

ZvlZvlášáštntníí zzáásady vsady věědeckdeckéé mormoráálkylky (Knapp,(Knapp, 2003200333))

1.1.
 

vvěědeckdeckáá
 

poctivostpoctivost
=  =  úúsilsilíí

 
o pozno poznáánníí

 
pravdypravdy

i.i.
 
vvěědeckdeckáá

 
odvahaodvaha

nevyhýbat se problnevyhýbat se probléémmůůmm
nepnepřřizpizpůůsobovat sobovat řřeeššeneníí ppřřáánníí ppřřííjemcejemce

ii.ii.
 
ppůůvodnostvodnost

 
(vlastn(vlastníí

 
poznatek)poznatek)

iii.iii.
 
úúččelnostelnost

 
autocitacautocitacíí

 
a republikaca republikacíí

 
vlastnvlastníích dch děěll
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iv.iv.
 

poctivost autobibliografickpoctivost autobibliografickáá
rozlirozliššeneníí vvěědeckých ddeckých děěl od jiných druhl od jiných druhůů dděěll
republikacerepublikace pod jednou vykpod jednou vykáázanou polozanou položžkoukou
uvedenuvedeníí spoluautora u dspoluautora u děěl spoluautorskýchl spoluautorských

2.2.
 

vvěědeckdeckáá
 

skromnost skromnost ppřři sebehodnoceni sebehodnoceníí
nebo pnebo přředvedváádděěnníí

 
vlastnvlastníích výsledkch výsledkůů

ppřřemremrššttěěnnéé vvěědeckdeckéé sebevsebevěědomdomíí, , 
ppřřezezíírráánníí

 
jiných vjiných věědeckých ndeckých náázorzorůů,,

nedostatek sebekriticknedostatek sebekritickéé
 

revize, vrevize, věědeckdeckáá
svsvééhlavost, neochota phlavost, neochota přřiznat viznat věědecký omyldecký omyl
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3.3.
 

mormoráálnlníí
 

poupoužžíívváánníí
 

pramenpramenůů

mormoráálnlníí zzáákaz poukaz použžititíí pramene k dpramene k důůkazukazu
nněčěčeho, co z neho, co z něěj spolehlivj spolehlivěě

 
nevyplývnevyplýváá

mormoráálnlníí zzáákaz zamlkaz zamlččeneníí pramene pramene 
svsvěěddččííccíího protichho protichůůdndnéému vmu věědeckdeckéému mu 
nnáázoruzoru
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4.4.
 

pravidla vpravidla věědeckdeckéé
 

kritikykritiky
i.i.

 
vvěěcnost cnost ad remad rem

ii.ii.
 
pravdivostpravdivost

iii.iii.
 
ppřřimiměřěřenostenost

opropráávnvněěnost hodnotnost hodnotííccíího ho (kritick(kritickéého) ho) 
soudusoudu

§§
 

11 an. o. z., medi11 an. o. z., mediáálnlníí
 

zzáákonykony
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5.5.
 

pravidla hodnocenpravidla hodnoceníí
 

výzkumných nvýzkumných náávrhvrhůů

i.i.
 
nevynnevynášášeneníí

 
informacinformacíí

ii.ii.
 
nekopnekopíírovrováánníí

 
podkladpodkladůů

iii.iii.
 
vrvráácenceníí

 
nebo zninebo zniččeneníí

 
podkladpodkladůů

iv.iv.
 
nepodjatost oponentnepodjatost oponentůů

6.6.
 

pravidla ocepravidla oceňňovováánníí
 

mimomimořřáádných výkondných výkonůů

nnřř. vl. 462/02 Sb.. vl. 462/02 Sb.
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7.7.
 

pravidla diskuse, polemiky, kritikypravidla diskuse, polemiky, kritiky
a.a.

 
diskuse   =   výmdiskuse   =   výměěna nna náázorzorůů

polemickpolemickáá nepolemicknepolemickáá

i.i.
 
vvěěcncnáá

 
zaczacíílenostlenost

ii.ii.
 
strustruččnostnost

iii.iii.
 
bezprostbezprostřřednostednost
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b.b.
 

polemikapolemika
 

(polemick(polemickáá
 

diskuse)diskuse)

i.i.
 
stejný pstejný přředmedměět (tt (tééma)ma)

ii.ii.
 
polemika s npolemika s náázorem, zorem, ne s osoboune s osobou;;
mormoráálnlníí

 
zzáákaz zesmkaz zesměěššňňovováánníí

 
nebo zlehnebo zlehččovováánníí

iii.iii.
 
argumentace vargumentace věědeckdeckáá, ne cit, ne citááty ty 
nebo odvolnebo odvoláávváánníím se na autoritum se na autoritu

iv.iv.
 
uznuznáánníí

 
event. nesprevent. nespráávnosti vlastnvnosti vlastníího nho náázoruzoru

v.v.
 
nemneměěnněěnníí

 
vlastnvlastníího nho náázoru bez vzoru bez věědeckdeckéého  ho  

argumentuargumentu
vi.vi.

 
vvččasnasnéé

 
ukonukonččeneníí

 
polemikypolemiky
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c.c.
 

posuzovposuzováánníí
 

cizcizíích dch děěll

••
 

recenze informarecenze informaččnníí
 

a a hodnothodnotííccíí
i.i.

 
objektivnost hodnotovobjektivnost hodnotovéého soudu dle stavu vho soudu dle stavu věědy dy 
(posouzen(posouzeníí

 
vvěědeckdeckéé

 
hodnoty)hodnoty)

recenze zdvorecenze zdvořřililéé, oslavn, oslavnéé, nevra, nevražživivéé

ii.ii.
 
vvěěrnrnáá

 
a výstia výstižžnnáá

 
reprodukcereprodukce

 
mymyššleneklenek

iii.iii.
 
odliodliššeneníí

 
vlastnvlastníího nho náázoru nebo polemikyzoru nebo polemiky

iv.iv.
 
mormoráálnlníí

 
zzáákaz zneukaz zneužžititíí

 
posudku k zabrposudku k zabráánněěnníí

publikovpublikováánníí
 

cizcizíího dho díílala
••

 
anotace informaanotace informaččnníí
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CITACECITACE
VVěědecký pojemdecký pojem

šširoký rozsah iroký rozsah 
vvčč. ohlas. ohlasůů

 
a odkaza odkazůů, , 

nejen citacnejen citacíí
 

ve smysluve smyslu
prprááva autorskva autorskééhoho

citacitaččnníí indexy  indexy  
scientometrickscientometrickéé

AutorskoprAutorskopráávnvníí
pojempojem

bezbezúúplatnplatnáá
 

zzáákonnkonnáá
licencelicence

 
citacitaččnníí

=  dovolen=  dovolenéé
 

omezenomezeníí
cizcizíího prho práávava

 
autorskautorskéého ho 

v zv záákonem pkonem přříípustnpustnéém m 
ppřříípadpaděě

 
§§

 
31 a. z.;31 a. z.;

ppřředmedměětem zvetem zveřřejnejněěnnéé
cizcizíí

 
ddíílolo
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VVĚĚDECKÝ DELIKTDECKÝ DELIKT
NapNapřř.. plagiplagiáátorstvtorstvíí aj.aj.

1.1.
 

formformáálnlníí; ; viz opsviz opsáánníí
 

cizcizíího dho dííla bez citacela bez citace

2.2.
 

materimateriáálnlníí; ; napnapřř. parafr. parafrááze cizze cizíího dho dííla bez la bez 
uvedenuvedeníí

 
pramenepramene

SoubSouběěh s prh s práávnvníím deliktemm deliktem
napnapřř. poru. poruššovováánníí

 
autorskautorskéého prho prááva nebo va nebo 

nekalnekaléé
 

soutsoutěžěžee
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PostihPostih

1.1.
 

vvěědeckdeckáá
 

sankce, sankce, napnapřř. odsudek v. odsudek věědeckou deckou 
obcobcíí

2.2.
 

prpráávnvníí
 

sankce psankce přři naplni naplněěnníí
 

skutkovskutkovéé
 

podstaty podstaty 
soukromoprsoukromopráávnvníího nebo veho nebo veřřejnoprejnopráávnvníího ho 
deliktudeliktu
napnapřř. výpov. výpověďěď

 
z pracovnz pracovníího pomho poměěru, pokuta ru, pokuta 

za pza přřestupek, penestupek, peněžěžitý trest za trestný itý trest za trestný ččinin
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VVĚĚDECKÝ PODVOD  DECKÝ PODVOD  §§

NapNapřř. . habilitahabilitaččnníí podvod   podvod   
srv. pojistný podvod, srv. pojistný podvod, úúvvěěrový podvodrový podvod

trestný trestný ččin podvoduin podvodu (obecn(obecnáá
skutkovskutkováá

 
podstata)podstata)

skutkovým znakem skutkovým znakem úúmyslmysl
 

zzíískat skat 
pro sebe výhodu, pro sebe výhodu, napnapřř. vy. vyššíšší

 
mzdu aj.mzdu aj.

pracovnpracovníí
 

výhodu, kupvýhodu, kupřř. pový. povýššeneníí
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IndividuIndividuáálnlníí posouzenposouzeníí okolnostokolnostíí ppřříípadupadu
soudemsoudem

vinavina tresttrest::

napnapřř. trest z. trest záákazu kazu ččinnosti spoinnosti spoččíívajvajííccíí
v prv prááci akademickci akademickéého pracovnho pracovnííka ka 
aažž

 
na 5 let,na 5 let,

trest ztrtrest ztrááty vty věědeckdeckéé
 

hodnostihodnosti
 

Dr.h.c, Dr.h.c, 
DrSc., CSc. (bývalý sovDrSc., CSc. (bývalý sověětský vzor)tský vzor)
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ObOběťěť vvěědeckdeckéého podvoduho podvodu,, napnapřř. vysok. vysokáá šškola, v. v. i.kola, v. v. i.

Neplatnost dohody o zmNeplatnost dohody o změěnněě pracovnpracovníí funkcefunkce
podvodnpodvodnííka, ka, napnapřř. na funkci docenta. na funkci docenta

dobrdobréé mravy, aby obmravy, aby oběťěť podvodu platila podvodnpodvodu platila podvodnéé

navýnavýššeneníí
 

mzdy (nmzdy (náákladkladůů) ) 

DopadDopad podvodu na dpodvodu na důůvvěěryhodnostryhodnost vvěědeckýchdeckých
poznatkpoznatkůů

 
u vu věědeckdeckéé

 
obce, popobce, popřř. i ve. i veřřejnostiejnosti

rereáálnlnáá hrozba naruhrozba naruššeneníí ddůůvvěěryhodnosti vryhodnosti věědeckých deckých 
poznatkpoznatkůů

 
pro dalpro dalšíší, navazuj, navazujííccíí

 
výzkumvýzkum
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ZZáákaz mzdovkaz mzdovéého polepho polepššeneníí čči pracovni pracovnííhoho
povýpovýššeneníí

 
podvodnpodvodnííka zamka zaměěstnavatelemstnavatelem

=   z=   záákaz kaz výkonu povinnostivýkonu povinnosti
 

mzdovmzdovééhoho
poleppolepššeneníí

 
čči pracovni pracovníího povýho povýššeneníí

proti dobrým mravproti dobrým mravůům m ((contracontra
 

bonosbonos
 

mores)mores)
§§

 
14/1 z. p.14/1 z. p.

šškodakoda na majetku zamna majetku zaměěstnavatelestnavatele
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PrPráávnvníí ochranaochrana prpráávnvníího zho záájmu vysokjmu vysokéé
šškolykoly

ururččovacovacíí žžaloba u okresnaloba u okresníího (obvodnho (obvodníího)ho)
soudu) s dsoudu) s důůkazem nalkazem nalééhavosti prhavosti práávnvnííhoho
zzáájmu na konkrjmu na konkréétntníím urm urččeneníí

 
stavustavu

prpráávnvníí
 

zzáájem  jem  zvzvěědavostdavost
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☺☺
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ZZÁÁKONNKONNÉÉ  PPŘŘEDPOKLADY EDPOKLADY 
PRO VÝKON VÝZKUMNPRO VÝKON VÝZKUMNÉÉ  PRPRÁÁCECE

prpráávnvníí ppřředpisy: edpisy: 

1.1.
 

dbdbáát dobrt dobréé
 

povpověěsti sti v. v. i.v. v. i.
 

nebonebo
 

dobrdobréého ho 
jmjmééna na vysokvysokéé

 
šškolykoly

ppřřííččinninnáá souvislost mezi skutkem, pachatelem souvislost mezi skutkem, pachatelem 

a na náásledkem (sledkem (úújmou na povjmou na pověěsti jinsti jinéého)ho)

§§
 

19b/3 o. z., 19b/3 o. z., §§
 

70/1 i. f.  z. 70/1 i. f.  z. čč. 111/98 Sb., o . 111/98 Sb., o vysvys. . šškol.kol.
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2.2.
 

zdrzdržžet se nekalet se nekaléé
 

soutsoutěžěžee
 

ve výzkumu ve výzkumu 

nebo vývoji nebo vývoji čči ve vzdi ve vzděělláávacvacíí
 

sluslužžbběě
 

obch. z.obch. z.

3.3.
 

dodrdodržžovat provat prááva tva třřetetíích osobch osob

napnapřř. student. studentůů, pacient, pacientůů, z, záákaznkaznííkkůů
 

aj., aj., 
zejm. zejm. prprááva duva dušševnevníího vlastnictvho vlastnictvíí
a a prpráávo osobnostnvo osobnostníí

 
napnapřř. a. z., o. z.. a. z., o. z.
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4.4.
 

prpráávnvněě
 

rovnrovněě
 

zachzacháázet se zamzet se zaměěstnancistnanci
 

z. p. z. p. 

napnapřř. pr. práávnvněě
 

rovnrovněě
 

odmodměňěňovat za stejnou výzkumnou ovat za stejnou výzkumnou 
prprááci, umoci, umožžnit pnit přřííleležžitost dositost dosááhnout funkhnout funkččnníího postupu ho postupu 
v zamv zaměěstnstnáánníí

5.5.
 

nediskriminovat zamnediskriminovat zaměěstnancestnance
 

z. p.z. p.

napnapřř. výzkumn. výzkumnííka jinka jinéé
 

ststáátntníí
 

ppřřííslusluššnosti nosti 
nebo pro odlinebo pro odliššný svný svěětontonáázor  zor  

6.6.
 

jinýjiný

výpovvýpověědndníí ddůůvod zamvod zaměěstnavatele              stnavatele              §§ 52/f z. p.52/f z. p.
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SOUKROMSOUKROMÉÉ  POPOŽŽADAVKY ADAVKY 
ZAMZAMĚĚSTNAVATELESTNAVATELE

řřáádný dný výkon výzkumnvýkon výzkumnéé nebo akademicknebo akademickéé prpráácece

Spravedlivost Spravedlivost aa rozumnostrozumnost (p(přřimiměřěřenost) enost) 

popožžadavkadavkůů v v zzáájmu zamjmu zaměěstnavatelestnavatele vzhledem k:vzhledem k:

a.a.
 
poslposláánníí

 
a a ččinnostiinnosti

 
zamzaměěstnavatelestnavatele

b.b.
 

druhu prdruhu práácece
 

pro zampro zaměěstnavatelestnavatele
c.c.

 
významu prvýznamu práácece

 
pro pro zamzaměěstnavatelestnavatele

 
a skrze  a skrze  

nněěj i pro j i pro ttřřetetíí
 

osobyosoby, , napnapřř. pro ostatn. pro ostatníí
zamzaměěstnance, studenty, pacienty, zstnance, studenty, pacienty, záákaznkaznííky, ky, 
a pro a pro obecnobecnéé

 
dobrodobro; t; tééžž

 
význam pro ostatnvýznam pro ostatníí

ččleny akademickleny akademickéé
 

obceobce
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BBěžěžnnéé popožžadavkyadavky, nap, napřř.:.:

1.1.
 

dodrdodržžovat slib zamovat slib zaměěstnancestnance, je, je--lili

2.2.
 

dosahovat alespodosahovat alespoňň
 

uspokojivých pracovnuspokojivých pracovníích ch 
výsledkvýsledkůů

 
výzkumných nebo akademickýchvýzkumných nebo akademických

3.3.
 

udrudržžovat vlastnovat vlastníí
 

vvěědeckou bezdeckou bezúúhonnost               honnost               

4.4.
 

udrudržžovat vlastnovat vlastníí
 

obobččanskou bezanskou bezúúhonnost honnost 
ve ve funkfunkččnníímm

 
vztahuvztahu

 
k výzkumnk výzkumnéé

 
čči akademicki akademickéé

 
prpráácici
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5.5.
 

vvččas ovas ověřěřit it (Doc.),(Doc.),
 

resp. prokresp. prokáázatzat
 

(Prof.)(Prof.)
 

kvalifikaci kvalifikaci 
k akademickk akademickéé

 
prprááci zpci způůsobem podle zsobem podle záák. o k. o vysvys. . šškol.kol.

6.6.
 

udrudržžovat a rozvovat a rozvííjet vlastnjet vlastníí
 

odbornost odbornost dle poznatkdle poznatkůů
 svsvěětovtovéé

 
vvěědy a tyto poznatky vyudy a tyto poznatky využžíívat a pvat a přřededáávatvat

7.7.
 

neohrozit dneohrozit důůvvěěru veru veřřejnosti ejnosti v v řřáádndnéé
 

vzdvzděělláávváánníí
 nebonebo

 
výzkum výzkum a va v

 
neznezáávislvisléé, nestrann, nestrannéé

aa
 

spravedlivspravedlivéé
 

rozhodovrozhodováánníí
 

nebonebo
 

hodnocenhodnoceníí
 

studia, studia, 
vzdvzděělláávváánníí

 
čči výzkumu nebo vývoje vi výzkumu nebo vývoje včč. p. přříípravy, pravy, 

podkladpodkladůů, pr, průůbběěhu, výsledkhu, výsledkůů
 

a výkaza výkazůů
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8.8.
 

dbdbáát dobrých mravt dobrých mravůů
 

na pracovina pracoviššti, mezi jinými ti, mezi jinými 
zamzaměěstnanci, vstnanci, vůčůči zami zaměěstnavateli a tstnavateli a třřetetíím osobm osobáámm
napnapřř. v. vůčůči pacienti pacientůům m čči zi záákaznkaznííkkůůmm

9.9.
 

dbdbáát dobrých mravt dobrých mravůů
 

uvnituvnitřř
 

akademickakademickéé
 

obceobce

10.10.
 

dbdbáát t o vlastno vlastníí
 

vvěědeckou deckou ččest est a o vlastna o vlastníí
 

dobrou dobrou 
vvěědeckou povdeckou pověěstst, a to i s ohledem na , a to i s ohledem na opropráávnvněěnnéé

 kladenkladeníí
 

ddůůvvěěry ry v nv něě
 

zamzaměěstnavatelem a pstnavatelem a přřííslusluššnou nou 
veveřřejnostejnostíí, , napnapřř. v. věědeckou, studentskou, zdeckou, studentskou, záákaznickou, kaznickou, 
poppopřř. i v. i vššeobecnou, eobecnou, vvčč. p. přřizniznáánníí

 
vvěědeckdeckéého omyluho omylu
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11.11.
 

dbdbáát vet veřřejnejnéé
 

mormoráálkylky
 

výzkumnvýzkumnéého ho čči akademicki akademickéého ho 

povolpovoláánníí
 

podle obecnpodle obecněě
 

uznuznáávaných zvaných záásad vsad včč. z. záásady sady 
zzáákazu svkazu svéévolnvolnéého zatajovho zatajováánníí

 
vvěědeckých poznatkdeckých poznatkůů

12.12.
 

jinýjiný

výpovvýpověědndníí ddůůvod zamvod zaměěstnavatelestnavatele,,
pokud bez zavinpokud bez zaviněěnníí

 
zamzaměěstnavatelestnavatele

§§

 

52/f) z. p.52/f) z. p.
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LegitimnLegitimníí ooččekekáávváánníí splsplňňovováánníí popožžadavkadavkůů
zamzaměěstnavatele,stnavatele,
jeje--li uchazeli uchazečč

 
zamzaměěstnavatelem pstnavatelem přřijatijat

ddůůkaz opakukaz opaku

napnapřř. v habilita. v habilitaččnníím m řříízenzeníí
 

o ovo ověřěřeneníí
kvalifikace, vkvalifikace, věědeckým usvdeckým usvěěddččeneníím m 
z citaz citaččnníího podvodu aj.ho podvodu aj.
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SLIB ZAMSLIB ZAMĚĚSTNANCESTNANCE
„„Slibuji na svou Slibuji na svou ččest, est, žže budu vykone budu vykonáávat zamvat zaměěstnstnáánníí

 
výzkumnvýzkumnéého ho 

nebo akademicknebo akademickéého pracovnho pracovnííka, kterka, kteréé
 

jsem si zvolil, podle jsem si zvolil, podle 
nejlepnejlepšíšího vho věědomdomíí

 
a sva svěědomdomíí

 
v dobrv dobréé

 
vvíířře ke zdaru dobre ke zdaru dobréého dho dííla la 

a budu dba budu dbáát dobrých mravt dobrých mravůů, jako, jakožž
 

i pri prááv a oprv a opráávnvněěných zných záájmjmůů
zamzaměěstnavatele, ostatnstnavatele, ostatníích zamch zaměěstnancstnancůů

 
a ta třřetetíích osob.ch osob.

BuduBudu--li vli véést ostatnst ostatníí
 

zamzaměěstnance, budu tak stnance, budu tak ččinit k dobruinit k dobru
zamzaměěstnavatele, k jejich dobru a ke zdaru spolestnavatele, k jejich dobru a ke zdaru společčnnéého dobrho dobrééhoho
ddííla.la.
VVěědeckdeckéé

 
poznatky budu poznatky budu šíšířřit k obecnit k obecnéému prospmu prospěěchu lidstva.chu lidstva.

PPřři výzkumu nebo vývoji budu i výzkumu nebo vývoji budu ššetetřřit lidskou dit lidskou důůstojnost, zvstojnost, zvíířřata, ata, 
ppřříírodu, rodu, žživotnivotníí

 
prostprostřřededíí, jako, jakožž

 
i dobri dobréé

 
mravy, vemravy, veřřejnou morejnou moráálkulku

a vea veřřejný poejný pořřáádek.dek.““
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VVĚĚDECKDECKÁÁ  BEZBEZÚÚHONNOSTHONNOST
ScientificScientific integrityintegrity =   aktu=   aktuáálnlníí stav morstav moráálnlníího charakteru  ho charakteru  

Pojem vPojem věědeckdeckéého ho řřáádudu
spspááchcháánníí vvěědeckdeckéého deliktuho deliktu (poklesku)(poklesku)
bez ohledubez ohledu

 
na jeho prna jeho práávnvníí

 
kvalifikacikvalifikaci, , 

anianižž
 

by bylo lze po vby bylo lze po věědeckdeckéé
 

obci spravedlivobci spravedlivěě
popožžadovat, adovat, aby se na pachatele hledaby se na pachatele hleděělo jako bylo jako by
se se skutek nestalskutek nestal, , 
a to v da to v důůsledku pachatelova sledku pachatelova poleppolepššeneníí

 
se se 

a a napravennapraveníí
 

zavinzaviněěnnéého stavu ho stavu 

Nedostatek vNedostatek věědeckdeckéé bezbezúúhonnostihonnosti
=    p=    přřivozenivozenáá

 
ztrztrááta, ta, anianižž

 
dodoššlo k obnovenlo k obnoveníí

 
stavustavu
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PPŘŘÍÍKLADKLAD

••

 

Nemravný Nemravný ččin na in na úúkorkor
 

jinjinéého, ho, 
napnapřř. cita. citaččnníí

 
nebo habilitanebo habilitaččnníí

 
podvod, podvod, 

••
 

bez ohledu na jeho prbez ohledu na jeho práávnvníí
 

kvalifikacikvalifikaci, , 
jjíímmžž

 
výzkumný výzkumný čči akademický pracovni akademický pracovníík k 

••
 

vlastnvlastníím pm přřiiččininěěnníím ztratil m ztratil vvěědeckou bezdeckou bezúúhonnost honnost 
••

 
bez nadbez naděějeje

 
na jejna jejíí

 
okamokamžžititéé

 
nebo jinak vnebo jinak vččasnasnéé

obnovenobnoveníí
 

a a napravennapraveníí
 

zpzpůůsobensobenéého stavu, ho stavu, 
••

 

ččíímmžž
 

do tdo téé
 

mmííry pokleslry poklesl
 

pod pracovnpod pracovníí
 

úúroveroveňň
popožžadovanouadovanou

 
zamzaměěstnavatelem, stnavatelem, žže e nelzenelze

po zampo zaměěstnavateli stnavateli spravedlivspravedlivěě
 

popožžadovatadovat, aby jej , aby jej 
nadnadáále zamle zaměěstnstnáával na výzkumnou nebo akademickou val na výzkumnou nebo akademickou 
prprááci.ci.
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SOUBSOUBĚĚHY HY ŘŘÁÁDDŮŮ  VVĚĚDECKDECKÉÉHO A PRHO A PRÁÁVNVNÍÍHOHO

VVěědeckdeckáá úúhonnosthonnost

nepolepnepolepššeneníí se se 
a a nenapravennenapraveníí
poruporuššeneníí

 
cizcizííchch

prprůůmyslových prmyslových práávv

ObObččanskanskáá
bezbezúúhonnosthonnost

promlpromlččeneníí trestntrestnéého ho 
ččinu poruinu poruššovováánníí
prprůůmyslových prmyslových práávv

zahlazenzahlazeníí odsouzenodsouzeníí
za trestný za trestný ččin in 
poruporuššovováánníí

 prprůůmyslových prmyslových práávv
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POVINNOSTI POVINNOSTI 
Z PRACOVNZ PRACOVNÍÍCH POMCH POMĚĚRRŮŮ

NapNapřř.:.:
1.1.

 
dodrdodržžovat ovat prpráávnvníí

 
ppřředpisy vztahujedpisy vztahujííccíí

 
se se 

k vykonk vykonáávanvanéé
 

výzkumnvýzkumnéé
 

čči akademicki akademickéé
 

prpráácici
napnapřř. a. z., z. a. z., záák. o k. o vynvynááll. a . a zlepzlepšš. . nnáávrvr., obch. ., obch. 
zzáák. (proti nekalk. (proti nekaléé

 
soutsoutěžěži)i)

2.2.
 

dodrdodržžovat ovat ostatnostatníí,,
 

napnapřř. vnit. vnitřřnníí,,
 

ppřředpisy, edpisy, 
paklipakližže byl zame byl zaměěstnanec s nimi stnanec s nimi řřáádndněě
seznseznáámen, men, napnapřř. pracovn. pracovníí

 
řřáád k ochrand k ochraněě

dudušševnevníího vlastnictvho vlastnictvíí
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Povinnosti zamPovinnosti zaměěstnancestnance mj.:mj.:
1.1.

 
ststřřeežžit a ochrait a ochraňňovat nehmotný majetek ovat nehmotný majetek 
zamzaměěstnavatelestnavatele

2.2.
 

zdrzdržžet se jednet se jednáánníí
 

proti oprproti opráávnvněěným ným 
zzáájmjmůům zamm zaměěstnavatelestnavatele
napnapřř. sout. soutěžěžnníím ve výzkumu a vývojim ve výzkumu a vývoji

§§
 

301/d z. p. 301/d z. p. 
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PRACOVNPRACOVNÍÍ  DELIKT PORUDELIKT PORUŠŠENENÍÍ  ZZÁÁKLADNKLADNÍÍCH POVINNOSTCH POVINNOSTÍÍ

SoukromoprSoukromopráávnvníí delikt zamdelikt zaměěstnancestnance

SkutkovSkutkovéé podstatypodstaty, nap, napřř.:.:

1.1.
 

nedodrnedodržženeníí
 

a. z. vztahuja. z. vztahujííccíího se k prho se k prááci ci 

kupkupřř. osobov. osobováánníí
 

si autorstvsi autorstvíí
 

a popa popíírráánníí
spoluautorstvspoluautorstvíí

 
vvěědeckdeckéého dho dííla s ostatnla s ostatníími,mi,

osobovosobováánníí
 

si prsi prááva k cizva k cizíí
 

databdatabáázizi
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2.2.
 

nedodrnedodržženeníí
 

pracovnpracovníího ho řřáádudu
 

ohlednohledněě
 zzáávazku morvazku moráálnlníího chovho chováánníí

 
ve výzkumuve výzkumu

3.3.
 

nedodrnedodržženeníí
 

vnitvnitřřnníího pho přředpisuedpisu
 

vysokvysokéé
 

šškolykoly
o jejo jejíím etickm etickéém kodexu výzkumum kodexu výzkumu

4.4.
 

jinjináá

prpráávo zamvo zaměěstnavatelestnavatele okamokamžžititěě zruzruššitit
pracovnpracovníí

 
pompoměěr nebo r nebo prpráávo výpovvo výpověědidi

§§
 

52/g z. p.52/g z. p.
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MMÍÍRA PORURA PORUŠŠENENÍÍ  ZZÁÁKLADNKLADNÍÍCH POVINNOSTCH POVINNOSTÍÍ

SkutkovSkutkovéé aj. okolnosti paj. okolnosti přříípadupadu

1.1.
 

zvlzvlášášťť
 

hrubý zphrubý způůsob porusob poruššeneníí
prpráávo okamvo okamžžititéého zruho zruššeneníí
nebo prnebo práávo výpovvo výpověědidi

2.2.
 

zzáávavažžnnéé
 

poruporuššeneníí
prpráávo výpovvo výpověědidi

3.3.
 

soustavnsoustavnéé
 

mméénněě
 

zzáávavažžnnéé
 

poruporuššeneníí
prpráávo výpovvo výpověědi pdi přři pi píísemnsemnéém m 
upozornupozorněěnníí

 
na ni v poslednna ni v posledníích 6 ch 6 mměěss..
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DISCIPLINDISCIPLINÁÁRNRNÍÍ  PPŘŘESTUPEK ESTUPEK 
STUDENTASTUDENTA

ZavinZaviněěnýný skutekskutek
1.1.

 
úúmyslnýmyslný

i.i.
 
v v úúmyslu pmyslu přříímméémm

ii.ii.
 
v v úúmyslu nepmyslu nepřříímméém     m     

2.2.
 

nedbalostnnedbalostníí
i.i.

 
v nedbalosti vv nedbalosti věědomdoméé

ii.ii.
 
v nedbalosti nevv nedbalosti nevěědomdoméé

napnapřř. poru. poruššeneníímm
a.a.

 
prprááva autorskva autorskéého dle a. z.ho dle a. z.

b.b.
 

zkuzkuššebnebníích pravidel dle studijnch pravidel dle studijníího a zkuho a zkuššebnebníího ho 
řřáádu vysokdu vysokéé

 
šškolykoly
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NNěěmemečček,ek,
 

Kdo chce opisovat, musKdo chce opisovat, musíí
 

být být 
aspoaspoňň

 
prpráávnvníík. Hospodk. Hospodáářř. nov. 19. 9. 07. nov. 19. 9. 07

WinterovWinterováá, Hlavsa, , Hlavsa, ZoulZoulííkk,,
 

ČČeský civilneský civilníí
 proces. proces. [[rec.rec.]]

 
PrPrááv. v. rozhlrozhl. 1997/11.. 1997/11.
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PouPoužžititéé
 

snsníímky:mky:

HesemannHesemann//TTóóthovthováá,,
 

ZZááhadnhadnéé
 

kruhy v obilkruhy v obilíí. Praha. B. r.. Praha. B. r.22

PringleovPringleováá,,
 

Kruhy v obilKruhy v obilíí. Nejv. Nejvěěttšíší
 

zzááhada modernhada moderníí
 

doby. doby. 

Praha 2001.Praha 2001.
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Foto:Foto:
WachauWachau, Doln, Dolníí

 
Rakousy, Rakousko 2005Rakousy, Rakousko 2005
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