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Úvod



Akademická etika na VŠM/City 
University

� Študenti sú informovaní o pravidlách akademickej 
etiky a sposôbe kontroly ich dodržiavania na začiatku 
každého akademického roka - plenárne zasadnutia 
nových študentov

� Každý sylabus obsahuje informácie o pravidlách 
akademickej etiky a prípadných postihoch, ktoré
študentom hrozia pri porušení pravidiel

� Príručka vysvetľujúca základy citovania a spôsoby, 
akými sa možno vyhnúť plagiátorstvu

� Systém kontroluje všetky písomné práce, nielen 
záverečné

� Archív obsahuje písomné práce v množstve 164 753



Voľne dostupné informácie na 
www.vsm.sk



Proces kontroly plagiátorstva na VŠM

� Odovzdanie prác do archívu

� Presun prác z lokálneho úložiska na server TurnItIn

� Kontrola individuálnych prác systémom

� Vyhodnotenie individuálnych prác kontrolórom

� Selekcia podozrivých prác

� Vytvorenie reportov kontrolórom a ich následné
vyhodnotenie treťou osobou

� Odovzdanie podozrivých prác školiteľovi na 
prehodnotenie

� Zasadnutie komisie a jej rozhodnutie



Archív študentských prác 



Ako funguje TurnItIn

� Z archívu sa práce posielajú do systému Turnitin, ktorý 
porovnáva každú prácu s rozsiahlou databázou 
(12mld. stránok, 100mil. prác, 80tis. periodík)



Turnitin report



Turnitin report



Výhody kontroly plagiátorstva na VŠM

� Uniformita úkonov

� Neutralita kontrolóra

� Rýchlosť spracovania

� Jednotný štýl/systém vyhodnocovania a spracovania

� Ochrana študenta pred neoprávneným obvinením

� Anonymita TurnItIn – ochrana autorských práv



Nevýhody kontroly plagiátorstva na 
VŠM

� Možnosť prehliadnutia podozrivých prác

� Nie všetky práce je nutné odovzdávať na kontrolu – časovo 
neefektívne

� Ľudský faktor zohráva stále rozhodujúcu úlohu pri určovaní
plagiátorstva

� Situácie, v ktorých plagiátorstvo nemôže byť detekované
dostatočne – podrobne parafrázovaný text, preklad z iného 
jazyka

� Limity databázy Turnitin



Šetrenia prípadov

� VŠM/CU stanovila procedurálny proces, ktorý zaručuje 
spravodlivé šetrenie každého prípadu

� Prípady rieši 3-členná komisia

� Študent je predvolaný na šetrenie prípadu a je mu 
umožnené vyjadrenie na svoju obhajobu

� Ak komisia zistí, že sa jedná o porušenie pravidieI, 
rozhodne o sankciách

� Študenti majú právo odvolať sa voči rozhodnutiu komisie



Sankcie

Pravidlá akademickej etiky určujú nasledujúce postihy v 
prípade ak došlo k ich porušeniu:

� po prvýkrát, známka 0.0 z daného predmetu a dočasné
vylúčenie na obdobie jedného trimestra 

� po druhýkrát, známka 0.0 z daného predmetu a dočasné
vylúčenie na obdobie dvoch alebo viac trimestrov 

� po tretíkrát, známka 0.0 z daného predmetu a vylúčenie 
zo štúdia na VŠM 



Zistenia komisie

� Počet prípadov vyjadrených percentom z celkového 
počtu študentov ma podobný trend v každom 
akademickom roku



Integrácia hodnôt 
akademickej etiky v jednotlivých 
ročníkoch



� VŠM dosiahla značný úspech v snahe produkovať
absolventov, ktorí majú vštepený zmysel pre etické
správanie, čo by v súčasnej dobe malo byť vnímané ako 
význačné aktívum.

Vďaka za pozornosť !


