ČESTNOST PŘI STUDIU
Smyslem hodnocení jednotlivých testů, zkoušek či prací je poskytnout studentům informace
o úrovni jejich osobních znalostí, vynaloženého úsilí a růstu. Proto je nezbytné, aby veškeré
odevzdané práce či vypracované testy byly skutečně vypracovány dotyčným studentem.
Čestnost patří k základním křesťanským postojům. Pokušení jednat nečestně se objevuje
však i při studiu na křesťanské škole. Očekáváme proto poctivý a čestný přístup ke
studiu, plnění odborných praxí, domácí přípravě a studiu, stejně jako důslednou docházku do
výuky. Mezi možné projevy nečestnosti spadá opisování při zkoušení, získávání zkušebních
otázek předem, nápověda jinému studentovi, používání nedovolených zdrojů informací či
plagiátorství.
Za plagiátorství je považováno kopírování či parafrázování myšlenek jiných autorů a jejich
zahrnutí do vlastní práce, aniž by bylo jasně uvedeno, odkud pisatel čerpal. K tomu jednání
se může student odhodlat buď záměrně, z důvodů usnadnění si práce, nebo z naivní
neznalosti, která svědčí o jeho chabých studijních návycích. V obou případech je ale
plagiátorství považované za zcela nepřijatelné a nečestné, a bude řešeno, podobně jako jiné
výše uvedené formy nečestnosti, dle Disciplinárního řádu ATI.
Při psaní jednotlivých odborných prací je třeba proto vždy brát v úvahu následující principy:
1. Při zpracování veškerých odborných textů (od seminárních a ročníkových prací po
bakalářské práce, články a další publikace), je nutné uvádět veškeré zdroje a
označovat veškeré citace a parafráze. Je při tom vhodné řídit se normou ISO
690:2011. Bližší informace lze nalézt také v dokumentu „Formální náležitosti
písemných prací“.
2. Použití rozsáhlejších i kratších částí odborných a dalších prací jiných autorů bez
uvedení zdroje, resp. použití pramenného materiálu či empirických dat bez uvedení
pramene, je podvodem, kterým si autor přisvojuje výsledky práce jiných lidí.
3. Výsledky takové činnosti mohou být hodnoceny jako plagiát, který je hrubým
porušením pravidel studia na ATI a závažným proviněním proti křesťanské etice.
4. Autor může výjimečně v seminární či závěrečné práci využít některé své dřívější texty.
V případě, že autor užívá své myšlenky z dřívějších textů, musí tyto citovat stejně jako
myšlenky jiných autorů. V případě porušení tohoto pravidla jde též o plagiát.

