
 

  
 Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií  /  U Kříže 8, 158 00 Praha 

5, ims@fsv.cuni.cz, tel: +420 251 080 250, +420 251 080 251   

ims.fsv.cuni.cz 

FOR ENGLISH SEE BELOW 

2019/ 4 Vyhláška ředitele IMS k postupu ve věci studentských plagiátů 

Plagiátorství (včetně autoplagiátorství) představuje v akademické sféře zcela nepřijatelné 

chování, které definují Etický kodex, Disciplinární řád pro studenty UK, Disciplinární řád 

FSV UK a Opatření děkana č. 18/2015. Tato vyhláška upravuje postup při zjištění 

studentských plagiátů interními i externími vyučujícími na Institutu mezinárodních studií 

FSV UK. 

1. Závazný postup  

Pokud vyučující zjistí, že student se v rámci plnění svých studijních povinností dopustil 

jakékoliv formy plagiátu, uplatní se následující postup: 

a) Pokud je plagiát zjištěn u dílčího úkolu v rámci plnění předmětu, je tento úkol považován za 

nesplněný. Vyučující rozhodne o novém zadání úkolu. Po jeho splnění může být student 

připuštěn k závěrečné zkoušce z daného předmětu. 

Pokud je plagiát zjištěn v rámci vypsaného termínu zkoušky či zápočtu, je tento pokus 

vyhodnocen známkou F. Zkoušení může pokračovat dalšími pokusy. V případě, že 

Disciplinární komise rozhodne o vyloučení studenta, platí původní hodnocení předmětu 

známkou F. 

b) Vyučující daného předmětu bezodkladně po zjištění plagiátu připraví v této věci podklad pro 

ředitele IMS, který bude zahrnovat plagiovaný zdroj, studentskou práci s vyznačeným 

rozsahem plagiátu a stručný průvodní dopis (email) s popisem celé situace včetně vyjádření 

ohledně rozsahu (kolik procent textu je plagiováno) a charakteru plagiátu (úmyslný či 

z neznalosti). 

c) Ředitel IMS postoupí záležitost prostřednictvím děkanky FSV UK Disciplinární komisi FSV 

UK, v jejíž kompetenci leží posouzení disciplinárního přestupku a určení příslušné sankce.  

 

2. Platnost 

Tato vyhláška vstupuje v platnost dnem vyhlášení. 

 

V Praze, dne 23. dubna 2019        doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

                     Ředitel IMS 
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2019/4 Decree of the IIS Director on Student Plagiarism 

Plagiarism (including autoplagiarism) is an absolutely unacceptable behaviour in the 

academic sphere which is defined by the Code of Ethics, Disciplinary Rules for the Charles 

University Students, Disciplinary Rules of the FSV UK and Dean's Measure No. 18/2015. 

This Decree regulates the procedure for the detection of student plagiarism by internal and 

external instructors at the Institute of International Studies, FSV UK. 

1. Binding procedure 

If the instructor finds out that any form of plagiarism has been committed by a student as 

part of their study duties, the following procedure will apply: 

a) If plagiarism is detected in a sub-task as part of completing a course, this task is 

considered unfulfilled. The instructor decides on a new assignment. Upon completion, the 

student may be admitted to the final examination from the given course. 

If plagiarism is detected within the scheduled exam or credit term, this attempt is       

evaluated by an F grade. In case the Disciplinary Board decides to exclude a student, the 

original evaluation of the course with the F grade is valid. 

 

b) After the plagiarism has been discovered, the instructor of the subject will prepare 

supporting documents for the IIS Director on this matter, which will include a plagiarized 

source, plagiarized student work, and a brief cover letter (email) describing the entire 

situation including the extent of the text (what percentage of the text is plagiarized) and 

the nature of plagiarism (intentional or ignorance). 

c) The IIS Director will refer the matter by means of the Dean of the FSV UK to the 

Disciplinary Committee of the FSV UK, the competence of which lies in the assessment 

of the disciplinary offense and the determination of the appropriate sanction. 

2. Validity 

This Decree shall enter into force on the day of its publication. 

 

 

Prague, 23rd April 2019     doc. PhDr. Tomas Nigrin, Ph.D. 

IIS Director 

 


