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Etický kodex vědce. 
 

I. Preambule  
 

1. Tento kodex je základním dokumentem upravujícím etická pravidla pro vědecké pracovníky 
Výzkumného ústavu potravinářského Praha (dále jen „ústav“) při výkonu jejich povolání. Porušení etických 
pravidel zde uvedených může být považováno za porušení pracovní kázně. 

 
 2. Etický kodex vědce je součástí interních předpisů ústavu, které v souhrnu tvoří pracovní řád 
ústavu. 

 
II. Kodex 

 
 1. K zařazení vědce mezi autory vědecké publikace, původce patentů a jiných produktů duševního 
charakteru, opravňuje pouze podstatné intelektuální přispění k výsledkům výzkumu či vývojové práce, 
p řípadně ke specifikaci duševního produktu. Protože neexistuje vyhovující definice této etické zásady, je 
nutná simplifikace: nepodvádět. Mechanické činnosti (laborantské práce, vkládání dat do databáze, 
administrativa) nejsou samy o sobě dostatečnými důvody k autorství.  
 
 2. M ezi autory vědecké publikace se neuvádějí osoby z důvodů prokázání cti nebo laskavosti. ani 
nadřízení pracovníci, kteří jinak podmínky pro autorství nesplňují. Jsou-li k tomu oprávněné důvody, 
mohou být výše uvedení pracovníci zařazeni v „poděkování“.  
 
 3. Pokud k vytvoření duševního produktu došlo při p lnění pracovních povinností vyplývajících ze 
zaměstnaneckého poměru, jsou původci patentů a jiných produktů duševního charakteru zavázáni 
p řednostním právem ústavu na využití těchto produktů. O právech na duševní produkty rozhoduje Úřad 
průmyslového vlastnictví. 

 
4. Vědečtí pracovníci se vzájemně považují za akademické občany. Vzhledem k tomu vědec:  

a) p ři osobním i písemném styku dodržuje pravidla slušného vystupování a neužívá vulgárních výrazů, 
b) nepovyšuje se nad ostatní planým zdůrazňováním svého vzdělání, praxe, znalostí či vzhledu,  
c) nikdy, ani když si je subjektivně naprosto jist, nekritizuje bez logické argumentace, nepřikládá emoce 
bez vysvětlení, nezahrnuje chválou nebo kritikou bez kritického zhodnocení,   
d) p ři prezentaci své činnosti se nedopouští plagiátorství, nefragmentuje výsledky vědecké činnosti za 
účelem zvýšení četnosti svých publikací a neopomíjí argumentovat  již publikované teorie, formulující 
odlišně výsledky jeho vědecké práce,  
e) vybírá si své spolupracovníky bez diskriminačních kritérií a během svého působení p ředává své vědecké 
poznatky nezištně ostatním, 
f) nepovažuje řádnou diskusi p ři konferenci, poradě zaměřené na vědecká či pracovní témata, za 
znevažování svého postavení. 
 
 
           V Praze, prosinec 2005 


