
Prohlášení o politice 
zajišťování integrity výzkumu 
na Mendelově univerzitě v Brně



Co je cílem prohlášení?

Cílem tohoto prohlášení je deklarovat politiku

zajišťování integrity výzkumu tak, aby tuzemští i

zahraniční poskytovatelé finanční podpory,

zadavatelé smluvního a dalších typů výzkumu,

jakož i spolupříjemci finanční podpory a další

spolupracující subjekty mohli mít k MENDELU

plnou důvěru.



Co prohlášení obsahuje?

Zásady a postupy, jimiž se MENDELU řídí při podpoře 
a zajišťování integrity výzkumu

Z čeho prohlášení vychází?
• Evropský kodex chování pro integritu výzkumu 

(The European Code of Conduct for Research Integrity)

• Singapurské prohlášení o integritě ve výzkumu, které bylo 
vypracováno v roce 2010 v rámci 2. světové konference 
o integritě výzkumu



MENDELU přijímá tyto závazky:

1. Zajišťovat nejvyšší standardy integrity ve všech aspektech 

výzkumu

2. Podporovat rozvoj výzkumných pracovníků prostřednictvím 

vzdělávání a podpory osvědčených výzkumných postupů a 

současně spolupracovat při posilování a ochraně integrity 

českého výzkumného systému a pravidelně hodnotit 

dosažený pokrok

3. Používat transparentní, robustní a spravedlivé procesy 

k řešení obvinění z pochybení při výzkumu, pokud nastanou



1.
Standardy integrity 

ve všech aspektech výzkumu



Jaké jsou zásady integrity výzkumu?

1. Poctivost při předkládání výzkumných cílů a záměrů

2. Spolehlivost při provádění výzkumu a při zveřejňování výsledků

3. Objektivita -umožnit ověřit a přezkoumat výsledky a závěry výzkumu

4. Nestrannost a nezávislost na zainteresovaných stranách a zájmech

5. Otevřená komunikace s kolegy i veřejností

6. Povinnost péče o účastníky a subjekty výzkumu

7. Spravedlnost při řádném uvádění dalších osob, které přispěly 

k dosaženým výsledkům

8. Odpovědnost za budoucí generace výzkumných a vědeckých 

pracovníků



2.
Vzdělávání a podpora osvědčených 

výzkumných postupů



Jak bude MENDELU vzdělávat výzkumné 
pracovníky a podporovat osvědčené 
výzkumné postupy?

• odbornou přípravou v oblasti integrity výzkumu nových i 

stávajících výzkumných pracovníků jako nedílnou součástí 

dalšího profesního rozvoje

• začleněním osvědčených výzkumných postupů do výuky na 

magisterské a doktorské úrovni – vytvořením společného 

modulu zaměřeného na zásady a postupy výzkumu

• prostřednictvím mentoringu doktorandů a postdoktorandů ze 

strany zkušených výzkumných a akademických pracovníků



Na jaké oblasti je kladen největší důraz?

• odhalování a prevenci plagiátorství

• problematika duševního vlastnictví

• etické aspekty a definice pochybení   

ve výzkumu



Co má být výsledkem vzdělávání                  
o integritě výzkumu?

Výsledkem vzdělávacího programu zaměřeného na integritu

výzkumu je zakotvení kultury osvědčených postupů do

výzkumu prováděného studenty, výzkumnými pracovníky

a zaměstnanci MENDELU.



Jaké jsou zásady v oblasti ukládání 
a uchovávání údajů?

• Údaje je nutné zaznamenávat v přehledném a přesném formátu

• Údaje je nutné ukládat v zabezpečené a přístupné formě

• Údaje je nutné uspořádat způsobem, který umožňuje rychlé ověření

• Výzkumné údaje a záznamy mohou být použity jako důkaz 

v případě soudního sporu

• Výzkumné údaje týkající se publikací by měly být zpřístupněny

k projednání s ostatními výzkumnými pracovníky, pokud nepřeváží 

ustanovení o důvěrnosti



Na základě zákona o ochraně osobních   
údajů mají výzkumní pracovníci:

• Získávat a zpracovávat osobní údaje legálními postupy

• Uchovávat je pouze pro stanovené a zákonné účely

• Zpracovávat je pouze způsobem slučitelným s účely, pro které byly 

původně dobrovolně poskytnuty

• Uchovávat je bezpečně uložené

• Zajišťovat, aby byly přesné a aktuální

• Zajistit, aby byly přiměřené, relevantní, a nikoli nepřiměřeně rozsáhlé

• Neuchovávat je déle, než je pro daný účel či účely nezbytné

• Každé osobě na její žádost poskytnout kopii jejích osobních údajů



3.
Opatření k řešení pochybení



Jaké jsou typy pochybení pracovníků            
ve výzkumu?

• Základní, nejzávažnější „pochybení ve 
výzkumu“

• Pochybení související s výzkumnými 
postupy

• Pochybení související s údaji

• Pochybení související s publikační 
činností

• Osobní pochybení ve výzkumném 
prostředí

• Finanční a jiná pochybení



Nejzávažnější pochybení ve výzkumu

• Vymýšlení údajů, tj. vytváření neexistujících výsledků a jejich

následné zaznamenávání či vykazování.

• Falšování údajů, tj. zmanipulování výzkumu, materiálů,

zařízení nebo procesů anebo pozměnění či vynechání údajů

nebo výsledků tak, že výzkum není ve výzkumných záznamech

správně zachycen.

• Plagiátorství, tj. přivlastnění si myšlenek, postupů, výsledků

nebo formulací jiné osoby, aniž by bylo náležitě uvedeno

autorství či zásluhy, a to včetně případů, kdy byly získány při

důvěrném posuzování výzkumných návrhů či rukopisů jiných

výzkumných pracovníků.



Pochybení 
související s výzkumnými postupy

• použití nevhodných (např. škodlivých nebo nebezpečných) 

výzkumných metod

• nekvalitně navržený výzkum

• chyby při pokusech, analýze nebo výpočtech

• pozměňování protokolů lidských subjektů

• zneužití či týrání laboratorních zvířat 



Pochybení související s údaji

• neuchovávání primárních údajů

• chybná správa/ukládání údajů

• nezpřístupnění údajů vědecké obci



Pochybení 
související s publikační činností

• nárokování nezaslouženého autorství

• upření autorství přispěvatelům 

• umělé šíření publikací 

(duplicitní či dílčí publikace)

• neopravení záznamu o publikaci

• zahrnutí autorů bez jejich svolení



Osobní pochybení
ve výzkumném prostředí

• nevhodné osobní chování, obtěžování

• nedostatečné vedení/školení studentů

• necitlivost k společenským 

či kulturním normám



Finanční a jiná pochybení

• zneužití vzájemného hodnocení (peer review), 

např. neinformování o střetu zájmů či neopodstatněné 

zdržování publikací konkurenčních pracovníků 

• zkreslování osobní pověsti či publikačního záznamu

• zneužití prostředků na výzkum k neoprávněnému 

nákupu nebo k osobnímu prospěchu

• vznášení nepodložených či záměrně nepravdivých 

nařčení z pochybení



Řešení pochybení ve výzkumu

Zásady vyšetřování jsou po věcné stránce založeny na zásadách 

stanovených v Evropském kodexu a jsou převzaty jako vodítko 

pro orgány MENDELU.



Zásady vyšetřování pochybení ve výzkumu

• Integrita procesu

• Jednotnost

• Spravedlnost

• Důvěrnost

• Zákaz újmy



Proces vyšetřování obvinění z pochybení

V některých případech může být přečin mimořádně závažný, 

a jako takový by se měl řešit příslušnými postupy dle právních 

předpisů.

U některých špatných pochybení lze situaci často efektivně 

napravit interními mechanismy MENDELU, aniž by bylo nutné 

vést formální vyšetřování.

Musí být prokázáno, že se dotyčná osoba pochybení dopustila 

úmyslně, vědomě nebo z nedbalosti. 



Závazky MENDELU týkající se opatření         
při pochybení ve výzkumu

• Pochybení řešit rychle a efektivně

• Zamezit střetu zájmů

• Zajistit transparentnost procesu                                                   

a informovat zainteresované orgány                                        

(zejm. poskytovatele finanční podpory)

• Provést disciplinární postih a poskytnout možnost odvolání 



Další informace k integritě výzkumu

Více informací můžete získat:

• přímo v dokumentu Prohlášení o politice zajišťování integrity 

výzkumu na Mendelově univerzitě v Brně uveřejněném na 

úřední desce www.mendelu.cz

• od kolegů z Odboru pro podporu tvůrčí činnosti MENDELU


