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Etický kodex  

akademických a odborných pracovníků  
 

Etický kodex shrnuje základní etické požadavky na jednání akademických a odborných pracovníků 

a je pro ně morálně závazný. 

 

1. Akademickou svobodou se rozumí především svobodná vůle a rozhodování ve výuce studentů, 

svoboda sebevzdělávání, vědeckého bádání a metodiky výzkumu, včetně svobodného vyjádření 

svého názoru a svobodné komunikace. 

 

2. Pracovník se řídí mravními principy a zásadami obecně uznávanými ve společnosti. 

Důležitým požadavkem je vnitřní poctivost při vlastní výuce, výzkumné a vývojové práci. 

Pracovník je zodpovědný za kvalitu vlastní výuky studentů a výchovy studentům k výzkumné a 

vývojové činnosti. Vztah ke studentům je založen na vzájemném respektu a důvěře. Svým jednáním 

se studenty podporuje žádoucí úroveň kolegiálních vztahů. 

 

3. Pracovník prosazuje a preferuje výzkumnou a vývojovou činnost, její zaměření, 

uskutečňování a využívání jejich výsledků jako prostředku ke zvyšování úrovně kvality tvůrčí 

činnosti  VŠOH, kvality výuky studentů a mladých vědeckých pracovníků. Pracovník přejímá 

odpovědnost za kvalitu a hodnověrnost výsledků výzkumné a vývojové činnosti. Zároveň je 

morální povinností každého pracovníka přispívat vlastním přínosem k tvorbě výsledků týmového 

výzkumu, jehož je členem. Respektuje dodržování zákony ustanovených autorských pravidel, i 

publikační a další pravidla pro zveřejňování a poskytování výsledků výzkumu a vývoje. Odmítá 

plagiátorství, falšování a zneužití výsledků v oblasti výzkumu, vývoje a publikační činnosti. 

 

4. Při plánování projektů vzdělávání, výzkumu a vývoje je pracovník povinen dbát korektních 

vztahů v interakci s podnikatelskou sférou a předcházet konfliktům zájmů při získávání finanční 

podpory. 

 

5. Při hodnotitelské a expertní činnosti usiluje pracovník o nezaujatý a nepředpojatý přístup 

při posuzování přihlášek projektů, rukopisů článků, bakalářských, diplomových a jiných účelových 

prací, zpráv a dalších dokumentů. Posudky by měly být odborně fundované, zakončené jasným a 

explicitním stanoviskem k úrovni hodnoceného podkladu, nezaujaté a neovlivněné jakýmkoliv 

vnějším tlakem. 

 

6. Pracovník se řídí zásadami kolegiálního chování ke spolupracovníkům, studentům a dalším 

pracovníkům VŠOH, spočívající v respektování práva na vyjádření nezávislého odborného názoru 

a práva svobodné volby vlastního přístupu k akademickým činnostem, za předpokladu, že tato volba 

je v souladu s normami obvyklými a s tímto kodexem. Pracovník odmítá nekolegiální projevy, 

postoje falešné kolegiality spočívající v toleranci k případům porušování obecných morálních 

principů a pravidel tohoto kodexu. 



 

7. Pracovník je loajální k  VŠOH. Loajalitou se rozumí respektování skutečnosti, že pracovník 

neposkytuje nepravdivé nebo zavádějící informace třetím institucím či osobám s cílem osobního 

prospěchu nebo poškození dobrého jména VŠOH. Samozřejmým posláním pracovníka je šířit dobré 

jméno VŠOH, podporovat obecnou osvětu o výsledcích pedagogické a výzkumné práce v odborné i 

laické veřejnosti. 

 

8. Pracovník, zejména jako řešitel projektů respektuje požadavek ochrany osobních dat a zachází 

se svěřenými daty způsobem minimalizující možnosti jejich zneužití. 

 

9. Projednávání neetického jednání probíhá standardně po linii organizační struktury VŠOH. 

 

 

 

 

 


