Akademická čest (Honor code)
Mnoho studií ukazuje, že někteří studenti podvádí z
•
ignorantství,
např. Sheilah Maramark, Mindi Barth Maline
•
nejistoty,
- U.S. Dept. of Education, Office
of Research, August 1993
•
a nejasností
jaké chování je nečestné.
Co je to podvod?
•

Například použití zdroje jiného než doporučené literatury,
přednášek či cvičení pro vaše úkoly, projekty a zkoušky
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Kopie cizí práce, i nahlédnuti je kopírování

•

Ale mnohé více..

Akademická čest
•
•
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•
•
•
•
•

Poskytnutí vaší práce někomu jinému
Spolupráce s další osobou aniž by bylo výslovně povoleno.
–
Diskuze s další osobou o úkolu, projektu, při písemce..
Používání poznámek, knih při zkoušce
Poskytnutí odpovědí dalším studentům
Náhled do ukradené kopie testu
Plagiátorství
Studie zkoušek z loňského roku
Poskytnutí testu či úkolů z loňského semestru
Zkouška za někoho dalšího
Předložení cizí práce
Poskytnutí otázek studentům z jiné skupiny
Studie minulých testů instruktora bez povolení
Greg Hamerly, Baylor, TX
http://cs.ecs.baylor.edu/~hamerly/courses/3334_09f/)

Definice podvodu mat.fsv.cvut.cz/zindulka
zindulka@mat.fsv.cvut.cz

https://mat.fsv.cvut.cz/zindulka/texts/HonorCode.ppt
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podvádění u zkoušky
plagiarismus
fabrikace dat
několikanásobné použití práce
falšování
napomáhání k podvodu
získávání neoprávněných výhod
lež
nátlak

Definice podvodu
Je to podvod?
•
•
•
•
•

tahák a jiné opisování, spolupráce
opsání domácího úkolu
stažení domácího úkolu z Internetu
„omluvenka“ od doktora
nátlak na učitele: „ztratím kvůli vám 5 let života“

Sankce
akademické
•
•
•

snížení známky
propadnutí
záznam

disciplinární
•
•
•
•

důtky
suspendování
podmínečné vyloučení
vyloučení

Omyl
Student:
Když má učitel nerozumné požadavky, je tahák nutností.
Student:
Když je něco veřejně na síti, není nic špatného to
okopírovat
Z diskuse na síti:
Ale když si vybereš dobrý předmět, tak tam ani chodit
nemusíš a seminární práci si můžeš stáhnout na netu,
protože nějaké téma vždycky najdeš.
Obecně přijímaný názor:
Podvádění je legitimní metoda boje o dobrou známku

