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3 mosty

1: Akademická integrita a vědecká integrita

2: Akademická integrita a podnikatelská etika

3: Akademická integrita a občanská věda
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http://www.academicintegrity.eu/wp/bridge/
http://www.academicintegrity.eu/wp/bridge/


Cílová 
skupina

- Studenti magisterského 
stupně studia

- Doktorandi
- Supervisoři



O1
Analýza “dobré 

praxe” v 
partnerských 

zemích

Tvorba reportů, 
jež mapovaly 

vztahy mezi AI, RI, 
BE,CS

O2

Tvorba checklistů
a vzdělávacích 

materiálů, včetně 
jejich gamifikace, k 

přemostění 
akademické 
integrity a 
výzkumné 
integrity.

O3

Tvorba guidelines 
a vzdělávacích 

materiálů, včetně 
jejich gamifikace, k 

přemostění 
akademické 
integrity a 

podnikatelské 
integrity. 

O4

Tvorba guidelines 
a vzdělávacích 

materiálů, včetně 
jejich gamifikace, k 

přemostění 
akademické 
integrity a 

občanské vědy.

O5

Vytvoření 
vzdělávacích 

modulů.

Workshopy, 
webináře



Akademická etika
● Chybí jedna ucelená definice
● Chybí kurzy, vzdělávání v oblasti akademického čtení/psaní/dovedností na začátku studia (až při psaní závěrečné 

práce)
● Nedostatečná podpora supervisorů (vedení prací)
● Existují kodexy, ale studenti/pracovníci je neznají, ztrácí význam

Etika ve výzkumu
● Vytvořen etický kodex - otázka jeho významu a využitelnosti
● Chybí ucelená definice
● Tlak na počty publikací
● Nedostatečná podpora mladých výzkumníků

Podnikatelská etika
● Kurzy a vzdělávání pouze na některých ekonomicky/filozoficky zaměřených VŠ
● Neřeší se na národní úrovni 
● Etika v rámci CSR

Občanská věda
● Chybí definice
● Desítky aktivních projektů z různých vědních oblastí
● Diskutabilní důvěryhodnost výsledků
● Chybí kurzy, či vzdělávací moduly

REPORT



Výstupy Eventy: https://www.academicintegrity.eu/wp/bridge-project-events/

Prezentace: https://www.academicintegrity.eu/wp/bridge-project-conferences-presentations/

Checklisty: https://www.academicintegrity.eu/wp/bridge-checklists/

Guidelines: https://www.academicintegrity.eu/wp/bridge-guidelines/

Hry: https://www.academicintegrity.eu/wp/bridge-games/

https://www.academicintegrity.eu/wp/bridge-project-events/
https://www.academicintegrity.eu/wp/bridge-project-conferences-presentations/
https://www.academicintegrity.eu/wp/bridge-checklists/
https://www.academicintegrity.eu/wp/bridge-guidelines/
https://www.academicintegrity.eu/wp/bridge-games/


Checklisty

https://www.academicintegrity.eu/wp/bridge-checklists/

https://www.academicintegrity.eu/wp/bridge-checklists/


Desková hra



Online hry

https://wordwall.net/play/36147/815/369

Příklad: Letadlo - relevantní/spolehlivé vědecké zdroje.

Pomocí touchpadu nebo klávesnice přejděte na relevantní/spolehlivé vědecké zdroje a vyhněte se 

nesprávným.

https://wordwall.net/play/36147/815/369


Děkuji za pozornost

veronikakrasnican@gmail.com

https://www.facebook.com/infobridgeproject

https://twitter.com/projectbridge_

https://www.linkedin.com/company/projectbridge/

https://www.facebook.com/infobridgeproject
https://twitter.com/projectbridge_
https://www.linkedin.com/company/projectbridge/
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