
Opatrení rektora c. 9/2010
ke zpracovávání a hodnocení kvalifikacních prací

Na základe vyhodnocení dosavadní praxe v zadávání, zpracovávání a hodnocení kvalifikacních prací a
v zájmu trvalého zvyšování kvality akademických cinností na Univerzite Jana Amose Komenského
Praha (UJAK) vydávám toto opatrení.

I. Kvalifikacní prací se rozumí bakalárská, diplomová, disertacní nebo rigorózní práce ve smyslu
zákona c.1111l998 Sb. v platném znení (zákon o vysokých školách).

2. Citací se rozumí bibliografická citace ve smyslu normy CSN ISO 690 (O I O 197) z roku 1996 a
citace ve smyslu zákona c. 398/2006 Sb. v platném znení (autorský zákon).

3. Plagiátem se rozumí "predstavení duševního díla jiného autora pujceného nebo napodobeného v
celku nebo z cásti, jako svého vlastního" ve smyslu normy CSN ISO 5127-2003.

4. Vedoucím kvalifikacní práce se rozumí vedoucí bakalárské nebo diplomové práce nebo školitel
v doktorském studijním programu.

5. Pri zpracování kvalifikacní práce je student povinen respektovat krome platné legislativy a vnitrních
predpisu UJAK též publikaci KLUGEROV Á, J. - PRÁzov Á, I. - VACÍNOV Á, T. Jak vypracovat
bakalárskou. diplomovou, rigorózní a disertacní práci. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského
Praha, 2009. Pokud v dusledku zmen legislativy, resp. vnitrních predpisu UJAK dojde k rozporu se
znením uvedené publikace, má prednost platné znení právního predpisu, resp. vnitrního predpisu
UJAK.

6. Pri zpracování kvalifikacní práce je student povinen dusledne uvádet veškeré citace vcetne citací
vlastních dríve uverejnených prací vcetne prací kvalifikacních.

7. Bude-Ii zjišteno, že studentem predložená kvalifikacní práce vykazuje znaky plagiátu, je práce
hodnocena jako nevyhovující a se studentem bude zahájeno disciplinární rízení.

8. Kvalifikacní práce stejného studenta v ruzných typech studijních programu (bakalárský,
magisterský, doktorský, príp. práce rigorózní) musí obsahovat též citace veškerého použitého
materiálu zjeho. vlastních predchozích kvalifikacních prací. Kvalifikacní práce pritom nesmí
obsahovat výrazný podíl techto citací. Použitý necitovaný materiál z vlastních predchozích
kvalifikacních prací bude posuzován obdobne jako plagiát.

9. Ustanovení odstavce 8 se nevztahují na prípady, kdy je diplomová ci disertacní práce uznána jako
rigorózní práce podle Studijního a zkušebního rádu UJAK.

10. Vedoucí kateder jsou povinni zajistit instruování vedoucích a oponentu kvalifikacních prací ve
smyslu tohoto opatrení.

II. Vedoucí kvalifikacních prací jsou povinni instruovat a vést studenty ve smyslu tohoto opatrení.

12. Pocínaje rokem 2011 budou kvalifikacní práce na UJAK proverovány antiplagiátorským software.
K aplikaci tohoto software budou vydány potrebné metodiky a opatrení re
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