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Název projektu:

2) Je zpracován soubor doporučení pro posílení prevence plagiátorství využívající příklady dobré praxe  z tuzemských i 
zahraničních vysokých škol

1) Organizační spoluzajištění (ve spolupráci s ostatními spoluřešitelskými VŠ) workshopu pro studenty
českých vysokých škol: Z důvodu pandemie COVID-19 se workshop neuskutečnil v prezenční podobě, ale probíhal formou 
webináře (12.10.2020). Webinář byl rozdělen na dva bloky - dopolední "Kde je hranice plagiátorství?" a odpolední "Zjednoduště 
si citování a Citace PRO". Oba bloky organizačně zajišťovala Akademická knihovna JU, odborně byly zajištěny lektory z MENDELU 
a MUNI. Webináře se zúčastnilo cca 20 účastníků.
2) Uspořádaný workshop pro studenty JU zaměřený na citační etiku, autorský zákon, vyhledávání
ověřených informačních zdrojů, kritické posuzování informací a úvod do akademického psaní: Čtyřhodinový workshop s názvem 
"Práce s informačními zdroji" se uskutečnil ve fyzické podobě v celkem osmi termínech (10.9.-23.9.2020). Workshopů se 
zúčastnilo celkem cca 160 studentů prvních ročníků Přírodovědecké fakulty JU. Workshopy organizačně zajišťovala Akademická 
knihovna JU.

4) Inovace metodické pomůcky ke zpracování závěrečných prací: Inovovaná "Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných 
prací" byla vydána péčí Nakladatelství JU v prosinci 2020. Publikace je v tištěné podobě k dispozici návštěvníkům Akademické 
knihovny JU, v elektronické podobě je ke stažení na stránkách Nakladatelství JU a na stránkách eKnihovna JU.

Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

Do: 31. 12. 2020

V tom běžné finanční prostředky:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

rektor@jcu.cz

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice

www.jcu.cz
389 032 001

V tom kapitálové finanční prostředky:

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu

centralizovaný rozvojový projekt
i) opatření na posílení akademické integrity studujících a zaměstnanců vysokých škol 

Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích

Od: 1. 1. 2020

3) Inovace e-learningového kurzu zaměřeného na práci s informacemi: E-learningový kurz s názvem "Kurz práce s informacemi - 
pro studenty" byl inovován a od začátku akademického roku 2020/2021 zpřístupněn v rámci e-learningového systému MOODLE. 
Cílem kurzu je naučit studenty lépe se orientovat v informačních pramenech a informačních institucích, efektivně vyhledávat 
informace a hodnotit jejich kvalitu. Významná část kurzu je věnována citační etice, tvorbě bibliografických citací a práci s 
citačním software. Kurz byl inovován péčí Akademické knihovny JU.

Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

4) Je k dispozici zpráva o stavu, možnostech a překážkách indexace repozitářů studentských prací a o  připravenosti repozitářů 
studentských prací zapojených univerzit ke zpřístupnění pro jejich indexaci

3) Vedení a akademičtí pracovníci zapojených univerzit sdílejí základní vymezení projevů plagiátorství  ve studentských pracích

750
750

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice

www.jcu.cz
389 032 001

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

1)  Je k dispozici zhodnocení aktuálního stavu prevence plagiátorství ve studentských pracích na českých  vysokých školách 

0
0

rektor@jcu.cz

5) Zpracovaná analýza předpisů JU a součástí JU upravující zpracování závěrečných prací a příkladů
dobré praxe při výuce akademického psaní na JU: Zpracována byla (formou externí právní služby) detailní analýza disciplinárních 
řádů jednotlivých fakult JU a disciplinárního řádu JU, která byla doplněna o rešerši judikatury týkající se problematiky 
plagiátorství a contract cheatingu. Realizován byl sběr příkladů dobré praxe při výuce akademického psaní, včetně příkladů kurzů 
realizovaných na některých vysokých školách v ČR či nabízených na komerční bázi. 

6) Uskutečněné tuzemské, případně zahraniční cesty v souvislosti s realizací projektu: V souvislosti s projektem byly realizovány 
především tuzemské výjezdy přispívající k plnění stanovených cílů a výstupů projektu. 

mailto:rektor@jcu.cz
mailto:rektor@jcu.cz


splněn

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.
3.
4.

Přehled o pokračujícím 
projektu

Rok realizace

7) Dodatečné projektové výstupy související s tematickým zaměřením projektu: E-learningový kurz s názvem "Kurz práce s 
informacemi - pro studenty" (viz výstup 3) byl rozšířen o anglickou verzi. Byla provedena analýza, vývoj, otestování a 
implementace integračního můstku mezi produkčním a testovacím prostředím JU (e-learningový portál MOODLE - 
elearning.jcu.cz) a systémem pro kontrolu plagiátorství Odevzdej.cz (neinvestiční služba) - spolu s tím byly realizovány nezbytné 
konzultace a zaškolení. JU se prostřednictvím svého PR oddělení aktivně zapojila do kampaně proti contrat cheatingu, která se 
uskutečnila v týdnu světového dne etiky (19.-25.10.2020). JU se finančně podílela na nákladech na tisk projektových příruček 
pro studenty a akademické pracovníky. Členové projektového týmu JU se zúčastnili tematicky zaměřených školení (např. 
autorský zákon). V rámci projektu byla pořízena chybějící domácí a především zahraniční literatura zaměřená na problematiku 
akademické integrity.  

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 
údaj)

Definování dodatečného výstupu č. 7), který byl zaměřen na 
prohloubení a rozšíření původně plánovaných aktivit 

souvisejících se zaměřením projektu.

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Z důvodu pandemie COVID-19 se některé z plánovaných akcí 
(zejména zahraniční cesty) neuskutečnily, případně se 

uskutečnily hybridní či online formou, což ve svém důsledku 
vedlo k nevyčerpání části prostředků vyčleněných v rámci 

projektu na cestovné. JU se rozhodla nežádat o podstatnou 
změnu projektu a nevyčerpané prostředky z cestovného využít v 

rámci povolených projektových přesunů (v rámci povoleného 
limitu 20 %) na prohloubení a rozšíření původně plánovaných 
aktivit souvisejících se zaměřením projektu. Tyto dodatečně 

realizované aktivity jsou blíže popsány ve výstupu č. 7).

Poznámka (případně výhled do 
budoucna)

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, 
uveďte č. j. vyřízení této žádosti.

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na  MŠMT)

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, 
že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.



Přidělená dotace na 
řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 
Kč)

Rozdíl (v tis. Kč)
Rozdíl (v %) z 

celkové přidělené 
dotace

1.
Kapitálové finanční prostředky 
celkem

0 0 0 0,00%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 
licence)

0 0 0 0,00%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 
zařízení)

0 0 0 0,00%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0,00%

2.
Běžné finanční prostředky 
celkem

750 750 0 0,00%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 300 324 24 3,15%

2.2

Ostatní osobní náklady (odměny z 
dohod o pracovní činnosti, dohod o 
provedení práce, popř. i některé 
odměny hrazené na základě 
nepojmenovaných smluv uzavřených 
podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník)

40 9 -31 -4,13%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti a příděly 
do sociálního fondu

102 109 7 0,98%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 
majetku)

38 98 60 8,05%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 130 189 59 7,85%
2.6 Cestovní náhrady 140 21 -119 -15,90%
2.7 Stipendia 0 0 0 0,00%

3.
Celkem běžné a kapitálové 
finanční prostředky 

750 750 0 0,00%

Číslo položky (viz 
předchozí tabulka)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

324

DPČ pro externí lektory (studentský workshop). Nevyčerpané prostředky z této položky 
byly využity na navýšení položky 2.1 (některé lektorské služby byly zajištěny interními 
pracovníky, se kterými nebyly uzavírány DPČ/DPP, ale tito pracovníci obdrželi odměnu 
ke mzdě; případně byly aktivity lektorů hrazeny formou služby).

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)*

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

21

Částka (v tis. Kč)Název výdaje a jeho zdůvodnění

Odměny realizačnímu týmu za aktivní spolupráci na přípravě výstupů v rámci 
společných i dílčích částí projektu.

Grafické a tiskařské práce (příprava projektových publikací), překlad tematicky 
zaměřeného e-learningového kurzu do AJ, právní analýzy (disciplinární řády, rešerše 
judikatury), IT analýzy, konzultace a zaškolení (propojení e-learningového systému 
MOODLE se systémem pro kontrolu plagiátorství Odevzdej.cz), online kampaň (contract 
cheating), kurzovné (tematicky zaměřená školení), služby související s realizací 
tuzemských pracovních cest (ubytování, místní poplatky, parkovné apod.).

Pracovní cesty členů projektového týmu za účelem sdílení zkušeností, získávání nových 
poznatků a jejich následné implementace v rámci naplňování cílů a výstupů projektu, 
výjezdní zasedání projektového týmu a dílčích pracovních skupin. Nevyčerpané 
prostředky z této položky byly využity na navýšení položek 2.4 a 2.5.

9

109

98

189

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu.

Tematicky zaměřená domácí a především zahraniční literatura (uložena v Akademické 
knihovně JU), drobné kancelářské potřeby, IT vybavení pro workshopy (mikrofony, 
webkamery).



Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
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