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Background 

➢ Lack of common agreement about the meaning and boundaries of academic integrity and 
related terms can lead to inconsistent practices when combating potential misconduct and hinders 
enhancement of quality in education and research 

➢ There is a need to develop a global shared understanding of academic integrity and 
misconduct that will serve as a common ground for efficient and effective practices in 
academia and beyond 

➢ An international interdisciplinary team has developed a Glossary for Academic Integrity 
based on substantial set of reliable and widely used national and international academic 
integrity focused documents. The Glossary is a valuable tool to foster consistency in 
academic integrity and to manage potential misconduct on various levels and in different 
contexts. 

 
 
 
 
 

 

 
V čom je problém? 
 

Akademická integrita je jedným z kľúčových 

pilierov podporujúcich korektnú akademickú a 

výskumnú činnosť. V súčasnosti však existuje 

množstvo interpretácií pojmov súvisiacich s 

akademickou integritou. V praxi mnohorakosť 

pojmov a nejasné definície brzdia riešenia 

zamerané na akademickú integritu. 
 

Slovník slúži ako základ pre ďalšie spoločné 

chápanie akademickej integrity systematickým 

zhromažďovaním starých aj nových relevantných 

pojmov s jasne definovanými významami a 

súvislosťami. 
 

Slovník obsahuje 208 pojmov s ich definíciami, 

ktoré sa týkajú rôznych oblastí akademickej 

integrity a akademických pochybení, vrátane 

etických hodnôt, riadenia integrity, výskumnej 

etiky, autorských práv, autorských štandardov, 

podvádzania na základe objednávania napísania 

prác inou osobou, plagiátorstva a mnohých 

ďalších.

Súvislosti  

 Absencia všeobecnej dohody o interpretácii a hraniciach akademickej integrity a súvisiacich 

pojmov môže viesť k nekonzistentným praktikám pri boji s akademickými pochybeniami 

a môže brániť zvyšovaniu kvality vo vzdelávaní a vo výskume. 

 

 Je potrebné rozvíjať globálne zdieľané chápanie akademickej integrity a akademických 

pochybení, ktoré bude slúžiť ako spoločný základ pre účinné a účelné postupy v akademickej 

obci i mimo nej.  

 

 Medzinárodný interdisciplinárny tím vytvoril slovník pre akademickú integritu založený            

na množine významných a široko používaných dokumentov zameraných na akademickú 

integritu z hľadiska národného i medzinárodneho. Slovník je cenným nástrojom na podporu 

konzistentnosti akademickej integrity a na riadenie potenciálnych akademických pochybení na 

rôznych úrovniach a v rôznych kontextoch. 



Slovník obsahuje pojmy a ich synonymá, 

zvýrazňuje nuansy mnohých foriem špecifického 

správania v súvislosti s pochybným správaním, 

napr. s plagiátorstvom, podvádzaním na základe 

objednávania napísania prác inou osobou (contract 

cheating), alebo porušovaním autorskej etiky. 

                                                                                                                                                                                                                                             

Vývoj slovníka 

60 základných zdrojov 

 
 

PRÍKLAD – Množstvo foriem akademických pochybení vo vzťahu k autorstvu 

 

 ROZŠÍRENÁ PUBLIKÁCIA   
 ZNEUŽITIE AUTORSTVA 

 ÚMYSELNÁ DUPLIKÁCIA 
 NEPRAVÉ AUTORSTVO 

 NEPRAVÝ PISATEĽ 
 PÍSANIE V MENE INÉHO 
 DAROVANÉ A ČESTNÉ 

AUTORSTVO  

 FIKTÍVNE AUTORSTVO  
 ZAVÁDZAJÚCI ODKAZ   

 'MEAT EXTENDERS' 
 VIACNÁSOBNÉ 

ODOSLANIE ČLÁNKU 
NA  PUBLIKOVANIE  

 VZÁJOMNÉ UVEDENIE 
AUTORSTVA  

 

 NADBYTOČNÁ PUBLIKÁCIA  
 AUTOPLAGIÁTORSTVO  

 SIMULTÁNNE ODOSLANIE 
ČLÁNKU VIACERÝM  
VYDAVATEĽOM 

 AUTOPLAGIÁTOR  
 NEETICKÉ AUTORSTVO 

 

V čom je hodnota slovníka?  
 
Slovník by mohol byť užitočný pre národných 
ombudsmanov (pre akademickú integritu a etiku), 
pre súdne orgány, osoby zodpovedné za súlad s 
predpism, vedúcich výskumných projektov, 
podnikových manažérov, inštitúcie VŠ vzdelávania 
a jednotlivcov z akademickej obce, najmä 
študentov, pedagógov, tvorcov politík a iných. 
 
Vysoké školy a univerzity sa môžu spoľahnúť na 
slovník podporujúci spoločné chápanie 
akademickej integrity v akademickej komunite a 
zlepšovanie riadenie integrity. 

Môže slúžiť ako nástroj na vzdelávanie študentov, 
aby boli schopní rozpoznať a riešiť možné formy 
akademických pochybení. 
 
Ombudsmani môžu slovník využívať pri 
objasňovaní významu pojmov a pri urovnávaní 
sporov týkajúcich sa akademických pochybení. 
 
Vedúci výskumných projektov môžu zlepšiť 
prácu svojich tímov pri dosahovaní zodpovedných 
výskumných postupov.

 
 

208 pojmov v slovníku

30

440
pojmov



Dostupnosť slovníka a ďalších nástrojov na zlepšovanie akademickej integrity 

 

Slovník pre oblasť akademickej integrity je dostupný na stiahnutie na stránke:  
http://www.academicintegrity.eu/wp/glossary/ 
 

Interaktívny slovník pre oblasť akademickej integrity je dostupný na stránke:  
http://www.academicintegrity.eu/wp/glossary/  
 

Všeobecný sprievodca pre akademickú integritu je dostupný na stránke: 
http://www.academicintegrity.eu/wp/wg-glossary-guidelines/ 
 

Sebahodnotiace nástroje budú dostupné na stránke:  
http://www.academicintegrity.eu/wp/wg-self-evaluation/   
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The Glossary is a sub-output of the project “European 

Network for Academic Integrity”, funded under Erasmus 
Plus, Strategic Partnerships (agreement No. 016-1CZ01-

KA203-023949). 
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