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Zásady výzkumné práce  
a zveřejňování poznatků a výsledků výzkumu  

  
(Tento dokument sleduje Etický kodex výzkumných pracovníků AV ČR, který nabyl 

účinnosti 1. 1. 2017.) 

  
Výzkumný pracovník:  

a) odpovídá za přesnost a objektivitu jím prováděného výzkumu a uvědomuje si meze 
použitých metod zkoumání;  

  
b) při zveřejňování poznatků a výsledků k určitému problému odpovídá za jejich úplnost 

a ověřitelnost a nezkresleně je interpretuje;  
 
c) po zveřejnění uchovává primární data a dokumentaci všech podstatných výsledků 

po dobu obvyklou v příslušné disciplíně, pokud tomu nebrání jiné závazky či předpisy;  
 
d) odpovídá za účelné a efektivní využívání prostředků na výzkum a neduplikuje výzkum 

provedený jinde, pokud není potřebný k ověření, doplnění či porovnání výsledků;  
  
e) předává výsledky svého výzkumu nepodléhající utajení odborné veřejnosti a širokou 

veřejnost s nimi uvážlivě seznamuje až po jejich zveřejnění v odborném tisku;  
  
f) může být uveden jako autor nebo spoluautor publikace, pokud tvůrčím způsobem 

přispěje k jejímu vzniku, např. k návrhu studií a pokusů a k jejich provedení, k  analýze, 
interpretaci, teoretickému zpracování či modelování dat nebo k sepsání publikace, 
a pokud se spoluautorstvím souhlasí;  

  
g) v publikaci uznává vědecký přínos svých předchůdců a kolegů ke zkoumanému 

problému, na který přímo navazuje, a při citaci nálezů a poznatků jiných autorů uvádí 
zřetelný odkaz na příslušný zdroj;  

  
h) cituje i podstatné práce, které nejsou v souladu s jeho vlastními výsledky a závěry;  
 
i) objeví-li ve svých publikovaných údajích významnou chybu, podnikne odpovídající 

kroky, např. dá vytisknout errata nebo jinou opravu;  
  
j) nedělí zbytečně výsledky a poznatky do více publikací, aby si uměle zvýšil počet prací;  
  
k) nepublikuje eticky pochybným způsobem a nevyužívá eticky pochybných publikačních 

platforem;  
  
l) publikuje s cílem předat výsledky a poznatky odborné veřejnosti, ne pouze za účelem 

vykázání prací jako vědeckých výstupů;  
  
m) nesnaží se uplatnit jeden rukopis na více místech.  


