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6/2021 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. 

Vyučující jsou povinni zajistit kontrolu programem Turnitin v moodlu při odevzdávání všech 

typů textů v rámci výuky na IMS. 

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 

jako propadlý pokus a dotyčný text je předložen Disciplinární komisi. Zkoušení může pokračovat 

dalšími pokusy s tím, že části zkoušky, kde je student podezřelý z plagiování, musí student 

vypracovat znovu. V případě, že Disciplinární komise rozhodne o provinění studenta, bude kurz 

hodnocen známou známkou F. 

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

Disciplinární komisi FSV UK na příslušném formuláři (viz níže), 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), a postoupí jej řediteli IMS. 

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.  Přechodná ustanovení 

Vyhláška vstupuje v platnost dne 1.března 2021 a nahrazuje vyhlášku ředitele IMS 4/2019. 

V Praze, dne 1. března 2021    

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

Ředitel IMS 
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Formulář podnětu děkanovi FSV UK k zahájení disciplinárního řízení 

Navrhovatel:  

[jméno, přináležitost k instituci, případně další identifikátory: kontaktní osoba, se kterou bude případně 

disciplinární komise komunikovat a která případně dorazí na jednání]  

 

Datum předložení děkanovi FSV UK:  

[den. měsíc rok]  

 

Č. j.  

[pořadové číslo v daném roce / rok – doplní studijní oddělení]  

 

Seznam příloh:  

[názvy příloh]  

  

Jméno studenta, který se dopustil disciplinárního přestupku:  

[jméno, obor a ročník studia]  

 

Popis disciplinárního přestupku, jakého předmětu se týká, závažnost přestupku, jeho míra: 

[např. plagiát, podvod u zkoušky, falšování dokumentů, neplacení poplatků apod., zda je předmět povinný, 

povinně volitelný atd., u plagiátu uvést míru  v % ] 

 

Důkazy: [na základě kterých je možné prokázat disciplinární přestupek, u plagiátů se zvýrazněnými  

pasážemi původního textu a plagiátu,  důkazy je možné uvést v příloze, pokud možno i v elektronické podobě] 

 

Návrh sankce:  

[neveřejné napomenutí, veřejné napomenutí, podmínečné vyloučení s lhůtou k osvědčení na 6 měsíců až 3 

roky, vyloučení ze studia] 

 

 

Přílohy návrhu:  
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6/2021 IMS Director’s decree on student plagiarism 

Plagiarism (including self-plagiarism) constitutes completely unacceptable conduct in academia, 

defined by the Code of Ethics, the Disciplinary Order for Students UK, the FSV UK Disciplinary 

Order and Dean's Measure No 18/2015. This decree regulates the procedure for detecting student 

plagiarism by internal and external lecturers at the Institute of International Studies, FSV UK. 

Lecturers are required to ensure control by the Turnitin programme available in Moodle whre students 

submit all types of texts in the context of instruction at IMS. 

1. Binding Procedure 

If a lecturer finds that a student has committed any form of plagiarism in the course of his or her 

studies, the following procedure shall apply: 

a) If plagiarism is detected in a sub-task within the performance of the course, that task shall be 

deemed not to have been completed. The lecturer will decide on a new assignment. Once 

completed, the student may be admitted to the final examination of the subject. 

If plagiarism is detected within an exam or final course paper, such attempt of finishing that 

cours is assessed as a failed and the text is submitted to the Disciplinary Board. The 

examination can continue with further attempts. Particulat parts of the examination where the 

student is suspected of plagiarism have to be redrawn by the student. In case that the 

Disciplinary Board decides that a student is guilty, the course will be graded with F. 

 

b) The lecturer of the course shall prepare a background paper on the matter for the FSV UK 

Disciplinary Board using the relevant form (see below), which shall include a plagiarised 

source, student work with plagiarised extent, and a brief cover letter (email) describing the 

whole situation, including a statement on the extent (how much of the text is plagiarised) and 

the nature of the plagiarism (intentional or ignorance), and refer it to the director of the IMS. 

 

c)  The IMS Director shall refer the matter through the Dean of FSV UK to the FSV UK 

Disciplinary Board, which is responsible for assessing the disciplinary offence and 

determining the appropriate penalty. 

2. Transitional provisions 

This Decree is in force from March 1, 2021 on and replaces the IMS Director's Order 4/2019. 

Prague, March 1, 2021  

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

IMS Director 
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Form of complaint to Dean of FSV UK 

to initiate disciplinary proceedings 

 

Appelant: 

[name, affiliation to the institution, other identifiers where appropriate: contact person to be 

communicated with by the Disciplinary Board and to attend meetings when appropriate] 

Date of submission to Dean of FSV UK: 

[day month year] 

No. 

[serial number in the year/year - to be edited by the Study Department] 

List of attachments: 

[attachment names] 

Name of student who committed disciplinary offence: 

[name, study field and year of study] 

Description of the disciplinary offence, what study course it relates to, the seriousness of the 

offence, its degree: 

[e.g. plagiarism, exam fraud, falsification of documents, non-payment of fees, etc., whether the subject 

is compulsory, compulsory optional, etc., for plagiarism give the rate in % ] 

Evidence: 

[on the basis of which it is possible to establish a disciplinary offence, for plagiarism with highlighted 

passages of the original text and plagiarism, evidence may be given in an annex, preferably in 

electronic form] 

Sanctions proposal: 

[non-public admonishment, public admonishment, conditional disqualification with a certification 

period of 6 months to 3 years, disqualification] 

Proposal attachments: 

 


