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Štruktúra
Čoho sa to dotýka ?
vedecké a odborné práce, monografie, učebnice, a pod.
granty – domáce, medzinárodné; Nobelova cena a oné ocenenia
Ktoré aspekty tu zaraďujeme
Etika tvorby publikácie – normy pre tvorbu odbornej publikácie
Citačná etika – správne narábanie so zdrojmi
Etika posudzovania – etické normy pre nezávislé hodnotenie diela
a kontrolu
Príčiny a potreby
Veda - previazanosť na ekonomiku – patenty, lieky a pod.
Veda ako marketingový nástroj - snaha o intelektuálna a národná
hrdosť, nadradenosť; meno pracoviska, školy
Individuálne benefity – plat; tituly, postavenie

ETIKA
PUBLIKOVANIA
A
PREZENTOVANIA

A. Autorstvo
Kto je autor, spoluautor
Významný príspevok (aspoň 10%) a zodpovednosť za konkrétny
aspekt vzniku danej práce, a jej finálnu podobu
Každý z autov musí dokázať samostatne a verejne obhájiť celú prácu
Príspevok: príprava, koncepcia, dizajn, realizácia meraní, vykonanie,
interpretácia, matematické spracovanie, štatistika, preklad a jeho
úprava (?)
Kto nie je autor
Konceptuálny príspevok k vzniku práce je v porovnaní s uvedenými
autormi minimálny - potom to je prispievateľ (poďakovanie na konci
práce)
Nie je ním automaticky nadriadený, šéf, sponzor a pod.
Za zloženie autorského tímu - spoluautorov je zodpovedný prvý autor a
musí ho vedieť vyargumentovať

B. Plagiát
Doslovné kopírovanie
Doslovné prebratie a prezentácia textov, tabuliek, grafiky, multimédií od
iného autora – otázka je v akom rozsahu; čo ak aj on to prebral ?
Podstatné skopírovanie - kamuflovanie
Zachovaná štylizácia i skladba s malými zmenami
Časté v prehľadoch – obrázky, tabuľky, grafy a pod.
Často len preklad z angličtiny do iného jazyka a naopak
Parafrázovanie
Zjavne identické spracovanie tématiky (nápadov), metodiky , štruktúry
výsledkov, napr. úplne zopakovaný experiment len s pozmenenými
dátami
Otázky:
Je plagát aj po zadaní citácie ?
Vedecký vs. odborný. Čo s obrázkami a tabuľkami pri prehľadoch,
učebniciach ? 80-90% slovenských a českých všeobecno-odborných
textov, prezentácií dp roku 2011 obsahovali aspoň jednu plagiát
Kto má peniaze na copyright ?

C. Autoplagiát
Duplikácia publikácie - zasielané články musia byť originály, nesmú byť
podané po akceptácii do iného zdroja
Simultánne podanie jednej práce – zaslaný článok dostáva okamžite
copyrigh; vydanie v inom jazyku
Mnohonásobné publikácie - viaceré články z rovnakého výskumu ??
rôzny uhol pohľadu; iný predmet, rovnaká báza;
Rozsah:
Čiastočná ale podstatná duplikácia ; Parafrázovanie
Otázky:
Prakticky nerealizované ani najlepšími pracoviskami
Editor by mal disponovať anotačnými prekladmi doterajších prác v
natívnom jazyku
Potvrdenie od predchádzajúceho editora, časopisu že sa jedá o obsahovo
iný článok

D. Podvody s vedeckými
výsledkami
D1. Ukradnutie výsledkov iných
Krádež: prebratie výsledkov výskumu iných a ich prezentácia ako vlastných
Dokazovanie – výskumné protokoly, dopytovanie sa na pracovisku na
genuinný výskum ; dopytovanie sa iných odborníkov v odbore
D2. Manipulácia s vlastnými výsledkami
Podvod: publikovanie výsledkov alebo záverov, ktoré nevznikli ako produkt
výskumu, ale manipuláciou existujúcich dát, resp. výmyslami
Aplikácie:
laboratórium nedisponuje technológiou, aby sa podobné výsledky dosiahli;
neexistujú príslušné protokoly, záznamy
dáta sú až príliš jednoznačné - vylúčenie nevhodných dát a zavedenie
vhodných dát – sama vedecká obec baží po jednoznačných výsledkoch
obrázky a záznamy sú príliš perfektné; pri danej štruktúre pokusu

F. Aplikácia pravidiel
výskumnej práce
Správna prax vedeckej práce - základy vedeckej práce
Vedecky podložené a odôvodnené zámery práce
Vedecké postupy pri realizácii projektu, spracovaní dát, interpretácii
výsledkov a pod.
Akceptácia legislatívnych dokumentov
Národné a medzinárodné štandardy pre výskum in vivo u ľudí,
zvierat pre výskum genetický, na orgánoch tkanivách
Animálne experimenty neboli schválené etickými komisiami
Zachovávanie anonymity a súkromia probandov - informovaný súhlas
pacientov a pod.
rôzna legislatívna a štandardy v krajinách – USA, Európa, WHO

CITAČNÁ ETIKA

2. Formy citovania
Citáty a citácie
uvádzanie bibliografických referencií na iné diela, ktoré sa použili v
práci (monografie, učebnice, odborn prác, databazázy, normy, zbierky
a pod.)
porovnávanie vlastné dáta, polemizovanie, doplnit vlastné
pozorovania inými autoritami
Použitie citácie
citáty (quotations) – hlavne literatúra faktu, dokumentaristika,
sociológia, psychológia a pod.
citácie (citation) – skrátené plné alebo číselné uvedené zdrojov
uvedených v zozname na konci kapitoly, diela
bibliografické citácie (references) – plné, skrátnené : údaje potrebné k
identifikácii dokumentu podle ČSN ISO 690
zoznam citácií – zoznam srátených bibliografických citácií

2. Etika (normy) citovania
Konceptuálne
Mali by sa uvádzať všetky použité zdroje – tzv. spisovanie s knihou v ruke;
okamžite; uvádzať zdroje i u na prvý pohľad nevýznamné (§ 31 Zákon 121/2000
Zb. v ČR)
Uvádzať len dôveryhodné zdroje - originál, dané vydanie; tzv. „citacie z druhej
ruky, internetové obmedziť
Neuvádzať zdroje, ktoré človek nečítal – sekundárne zdroje iných prác ; tzv.
nafukovanie práce (zdôraznenie dôležitosti)
Neuvádzame cudzie zdroje nesúviace s danou prácou – mnohé skupiny sa
vzájomne citujú
Neuvádzať vlastné zdroje nesúviace s danou prácou
Neuvádzať redundantne zdroje vlastné resp. určitej skupiny i keď súvisia s
problematikou
Formálne a technické
Úplná identifikácia zdroja - ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.; u kník sa uvádza aj
ISBN, u časopisov ISSN; ak zdroj nie je známy neuvádza sa
Zjednotenie formálnej úpravy –

ETIKA EDIČNEJ
PRÁCE

A. Výber posudzovateľov
Pozitívny konflikt záujmov – neopodstatnená výhoda Zdroje:
finančná podpora, personálne previazanie a vzťahy, vzájomné
dohody a spoločné záujmy, záväzky, loajálnosť, obdiv
Negatívny konflikt záujmov – súperenie, národná/-nostná antipatia,
intelektuálne podceňovanie, nadradenosť,
Dosah – malý, až veľký (autori, pracovisko, inštitúcia,
posudzovatelia, editor) konzultácie, zamestnanie, finančné krytie,
honorovanie,
Potenciálny konflikt záujmov – aj bez vedomia autorov, že také
väzby existujú alebo že ovplyvňujú výsledky výskumu
Náhodná voľba odborníkov z daného okruhu
Návrh odborníkov autormi – dvojsečná zbraň
Všetci ktorí participujú na procese posudzovania musia odhaliť
potencionálny konflikt záujmov

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

B. Etika recenzenta
čestné, kvalifikované, kritické a nezaujaté hodnotenie vedeckej a
literárnej stránky práce
recenzent by mal vrátiť prácu ak sa necíti kompetentný, nemá
dostatok skúseností, nie je schopný prácu posúdiť v danom čase,
ak môže dôjsť ku konfliktu v záujmoch, ak už prácu posudzoval pre
iný časopis, už raz podobnú prácu posudzoval a je ovplyvnený
kritika by mala byť objektívne podložená primeranými citáciami
nie je dovolené ukazovať nič z posudzovanej práce iným

C. Obsah posudzovania
Zasahuje oblasti výskumu vyžadujúce nákladné metodické
zázemie a technickú superioritu - prírodné vedy
Vyrovnanosť medzi Západom a Východom – intelektuálne smery:
folozofia, psychológia, matematika, teoretická fyzika a astrofyzika,
humanitné vedy; softvérové riešenia
Metodologický postup
Potreba metodickej úrovne výskumu -> interpretácia výsledkov

Prístrojové zabezpečenie (kde je hranica ?)
Prístroje od určitých firiem; vybrané štandardy

Štatistické dokazovanie
Štatistika – zasahuje do všetkých vedných oborov
Do akej miery je potrebné pre objektivizáciu výsledkov ?

Ne-etické správanie vydavateľa – prestoje pri posudzovaní nie sú
obmedzené

Implementácia
Committee on Publication Ethics (COPE)
http://www.publicationethics.org.uk - nezisková organizácia
založená v r. 1997 skupinou vydavateľov hlavných
medicínskych a vedeckých časopisov (3500 členov)
poradná úloha pre vedecké časopisy; implementácia etických noriem
CrossRef
nezávislá asociácia založená a riadená vydavateľmi
BMJ Publishing Group Ltd. (http://bmjgroup.bmj.com/), Elsevier
(http://www.elsevier.com/), the Institute of Electrical and Electronics Engineers
(http://www.ieee.org/), Taylor & Francis (http://www.taylorandfrancisgroup.com/),
and Wiley-Blackwell (http://www.wiley.com/).

vzájomná spolupráca umožňujúca odhaľovať neetické správanie
CrossCheck database - spojenie citačná – sieť : zdvojené publikovanie;
autoplagiát, plagiát
Deja Vu: a Database of Highly Similar and Duplicate Citations
http://discovery.swmed.edu/dejavu/duplicate/
eTBLAST: A text similarity-based engine for searching literature collections
Plagiarism.Org - http://www.plagiarism.org/index.html

Epilóg
Veda dnes už nie je len o idealistickej túžbe o poznatkoch – ale
profesionálna činnosť
Tak ako biznis aj veda sa tak inherentne musí stretávať s rôznymi
aktivitami; ide o zisk – pozitívny výsledok
Dnes už málokto bude brať ako pozitívum, že výsledok výskumu je
negatívny – alebo, že nepriniesol zásadné objavy

Veda dnes už nie je len o vedeckej činnosti
nekonečné plnenie rôznych obmedzení, zákonných a iných noriem je
zamestnaním samo o sebe a menej času zostáva na skutočnú vedu
získavanie peňazí na vedu je vedou samo o sebe
dôležité je vytvárať a hlavne prakticky aplikovať také normy ktoré vede
prospejú, zjednodušia ju

Ďakujem
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