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Contract cheating
Akademický ghostwriting

Contract cheating je druh podvádění, kde si student nechá 

vypracovat práci od někoho jiného (firma, kamarád, 

spolužák,...) a vydává ji následně za svoji. Tato práce 

může být vyhotovena zdarma, výměnou za jinou práci či za 

peníze. 

“
“

Definice Contract cheating



Studenti, kteří se dopouštějí contract 
cheatingu tedy mohou:

● Nakupovat eseje (seminární práce, závěrečné 

práce,...) na některých z online platform.

● Získat tyto práce od přátel, kamarádů, známých 

a vydávat je za své vlastní.

● Vyžádat si pomoc s prací, jejíž rozsah již 

nezahrnuje pouhé úpravy, ale přímo řešení 

problému.

● Nechat se zastoupit (zastupovat) na zkouškách 

(přednáškách/seminářích)

● Sdílet (prodávat) výsledky, řešení prací (testů)



Je anonymní

Je těžké jej odhalit

Nejtěžší je jej dokázat!

Je relativně levný

Je dostupný

Celý proces je rychlý

Firma jako zprostředkovatel.

Práce bývají originální.

Ceny začínají na ceně okolo 5EUR/NS. 

Na googlu nalezeno více než 100 společností.

Lze dodat práci i do několika hodin.

Problémy contract cheatingu



iCOP Slovensko
International Contract Cheating Project Slovensko

● iCOP je mezinárodní projekt vytvořený ve spolupráci 

Evropské sítě pro akademickou integritu, Mendelovy 

univerzity v Brně a University of Wollongong in Dubai.

● iCOP poskytuje svým partnerům nástroj ke sběru dat, včetně 

metodiky a nabízí podporu během celé doby sběru dat a jeho 

vyhodnocování. 

● Více informací je dostupných na webu: 

http://www.academicintegrity.eu/wp/icop/

● Na Slovensku probíhal sběr dat na jaře 2021. Projekt byl 

realizován díky podpoře studentů z nadace Zastavme 

korupciu. 

● Osloveny ke spolupráci byly všechny vysoké školy na 

Slovensku. Celkem odpovědělo 709 respondentů studujících 

na Slovensku.

http://www.academicintegrity.eu/wp/icop/


Contract cheating a firmy
● Nemalé množství

● Hájí se tím, že zpracovávají 

pouze podklady (někteří)

● “Nikdo” nezná 

zpracovatele

● Rozdílná kvalita prací 

Je pro vyhotovení 

podkladů potřeba znát 

velikost písma, řádkování 

nebo rod?



Kolik studentů se přiznalo k tomu, že si 
nechali vypracovat práci a vydávali ji za 

vlastní?

5,6%
n=709



Formy contract cheatingu

Práce psané 

kamarády/spolužáky/členy rodiny
Práce psané firmami na objednávku

60% 40%



Moc úkolů, které 

mají odevzdat v 

jeden čas

Nedostatek času

Lenost

Raději byli v práciNevidí smysl v 

zadaném úkolu

Nejčastější důvody pro podvádění

Neporozumění tématu



Co dělali studenti se získanými pracemi?

27% Práci před odevzdáním trochu upravilo

24% Práci odevzdalo tak jak ji získalo

22% Práci značně upravilo

7% Práci vůbec nepoužilo

5%  Se pouze prací inspirovalo

Zbytek nechal otázku bez odpovědi



Znáte někoho ve vašem 
okolí, kdo se dopustil 
contract cheatingu?

ANO

11,7%37,4%

Znáte někoho u 
koho byl contract 
cheating odhalen?



Malé porovnání ČR a SK

Respondenti studující v ČR 

(N=1,808)

Respondenti studující na 

Slovensku(N=709)

% respondentů, kteří slyšeli o contract cheatingu (o 

pracech psaných na zakázku)

70.2 % 82.9 %

% respondentů, kteří se přiznali, že se dopustili contract 

cheatingu

10.6 % 5.6 %

Počet odhalení contract cheatingu (u těch, kteří se k 

němu přiznali)

19 0

% respondentů, kteří znají někoho ze svého okolí, který 

se dopustil contract cheatingu

42.6 % 37.4 %

% respondentů, kteří znají někoho, u koho byl contract 

cheating odhalen

13.7 % 11.7 %



Děkuji za pozornost!

Ing. Veronika Krásničan

veronikakrasnican@gmail.com
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