Usmernenie Katedry filozofie FF UMB BB k plagiátorstvu

1. Definovanie citácie
Citáciou je doslovný prepis slov, viet, odsekov, strán z pôvodných zdrojov, ktorý je vyznačený
úvodzovkami a sprevádzaný uvedením pôvodného zdroja a čísla strany, na ktorej sa citované
pasáže nachádzajú. Pravidlá citovania sú predpísané príslušnými platnými normami a smernicami.
(Pozri napríklad normu STN ISO 690 alebo „Smernicu č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a
habilitačných prácach na UMB“ (dostupné na http://www.library.umb.sk/zaverecneprace/legislativa.html) alebo „Pravidlá pre tvorbu bibliografických odkazov a citácií“ (dostupné
na http://www.library.umb.sk/publikacna-cinnost/legislativa.html).)
2. Definovanie parafrázy
Parafrázou je prerozprávanie a preformulovanie slov, viet, odsekov, strán z pôvodných zdrojov
inými slovami či vetami aké používa pôvodný autor, pričom pôvodný obsah (význam)
parafrázovaného diela je zachovaný. Pri každej parafráze je uvedený odkaz na pôvodné
parafrázované dielo a číslo strany, resp. strán, na ktorých sa parafrázované pasáže nachádzajú.
Pravidlá parafrázovania sú predpísané príslušnými normami.
3. Definovanie plagiátorstva
a) Plagiátorstvom je prevzatie či už celého diela alebo jeho časti (teda prevzatie myšlienok, slov,
viet, výrokov, statí, esejí, ich názvov, nadpisov ich kapitol, ďalej obrázkov, grafov, tabuliek,
schém, ich názvov a pod.) od inej osoby či zdroja, bez požadovaného primeraného uvedenia
pôvodného zdroja (podľa platnej normy upravujúcej pravidlá citovania a parafrázovania) a
prezentovanie týchto cudzích diel za účelom získania výhody (ako napr. získanie známky za
predmet, získanie titulu Bc. alebo Mgr. a pod.).
b) Za porušenie pravidiel citovania a parafrázovania sa považuje aj vytváranie dojmu parafrázy,
hoci v skutočnosti ide o doslovný prepis pôvodných slov, viet, odsekov či strán bez ich
príslušného vyznačenia v úvodzovkách. Týmto priestupkom vydáva autor cudzie dielo za svoje
vlastné (keďže ho neparafrázuje vlastnými slovami), rovnako ako pri priestupkoch voči citovaniu
(keď napr. nepriznáva zneužitý pôvodný zdroj).
4. Sankcie
a) Ak sa študent preukázateľne dopustil plagiátorstva pri vykonávaní študijnej povinnosti (napr. v
seminárnych prácach), potom je tento priestupok klasifikovaný ako podvádzanie pri vykonávaní
študijnej povinnosti, ktoré sa pokladá za disciplinárny priestupok. Na základe disciplinárneho
priestupku môže vyučujúci požiadať Disciplinárnu komisiu Filozofickej fakulty o vylúčenie
daného študenta zo štúdia. Vyučujúci má navyše právo hodnotiť študenta známkou FX z tých
predmetov, na ktorých sa študent dopustil daného priestupku.
b) Ak sa študent preukázateľne dopustil plagiátorstva v záverečnej práci (bakalárske, diplomové,
rigorózne a dizertačné práce), potom je tento priestupok klasifikovaný ako porušenie autorských
práv iných autorov. V tomto prípade je práca hodnotená známkou FX, pričom vedúci katedry
informuje dekana fakulty o danom priestupku so žiadosťou o jeho prerokovanie pred
Disciplinárnou komisiou Filozofickej fakulty.

5. Záverečné ustanovenia
a) Každý študent je sám zodpovedný za primerané uvádzanie použitých zdrojov podľa platnej
normy upravujúcej pravidlá citovania a parafrázovania. V prípade nejasnosti toho, čo je a čo nie je
plagiátorstvom, resp. toho, ako má vyzerať citát či parafráza, sa študent obráti na príslušného
vyučujúceho, ktorý mu je povinný podať vysvetlenie.
b) Uvádzanie odkazov k použitej literatúre musí byť jasné a jednoznačné, t.j. zo zoznamu
bibliografických odkazov musí byť čitateľný pôvodný zdroj informácií.
c) Toto usmernenie sa týka aj používania informácií z elektronických zdrojov (internet,
elektronické encyklopédie či slovníky atď.). Pravidlá citovania a parafrázovania elektronických
zdrojov sú takisto predpísané príslušnými platnými normami.
d) Priestupkom proti akademickej čestnosti je aj vzájomné podvodné napomáhanie si pri
vykonávaní študijných povinností, ako napríklad bezplatné poskytnutie či predaj seminárnych (a
iných) prác za účelom získania výhody (známky za daný predmet, titulu atď.). Ak sa študenti s
takýmito prípadmi stretnú, sú vyučujúcim vyzvaní k bojkotu daných priestupkov.
e) Podvádzanie, vrátane plagiátorstva, ktorého sa študent dopustí na príslušných predmetoch či v
záverečných prácach, je Katedrou filozofie FF UMB BB vnímané ako prejav najväčšej neúcty
voči vyučujúcim daných predmetov, resp. školiteľom záverečných prác. Z dôvodu predchádzania
takýmto negatívnym javom bolo vydané aj toto usmernenie.
f) Študent je povinný oboznámiť sa s týmto usmernením na tých predmetoch, ktoré vedie nižšie
uvedený vyučujúci.

