Vý zkumný ústav p otravinářský Praha,
Radiová 7, 102 31 Praha 10,
čj.: 542/05

Etick ý kodex vědce.
I. Preambule
1. Tento kodex je základním dokumentem up ravujícím etická pravidla p ro vědecké pracovníky
Vý zkumného ústavu potravinářského Praha (dále jen „ústav“) při vý konu jejich p ovolání. Porušení etických
p ravidel zde uvedený ch může být p ovažováno za p orušení pracovní kázně.
2. Etický kodex vědce je součástí interních předpisů ústavu, které v souhrnu tvoří p racovní řád
ústavu.
II. Kodex
1. K zařazení vědce mezi autory vědecké p ublikace, původce p atentů a jiný ch p roduktů duševního
charakteru, opravňuje p ouze p odstatné intelektuální přispění k vý sledkům vý zkumu či vý vojové p ráce,
p říp adně ke specifikaci duševn ího p roduktu. Protože neexistuje vyhovující definice této etické zásady, je
nutná simp lifikace: nep odvádět. Mechanické činnosti (laborantské p ráce, vkládán í dat do d atabáze,
administrativa) nejsou samy o sobě dostatečný mi důvody k autorství.
2. M ezi autory vědecké p ublikace se neuv ádějí osoby z důvodů prokázání cti nebo laskavosti. ani
nadřízení p racovníci, kteří jin ak p odmínky p ro autorství nesp lňují. Jsou-li k tomu op rávněné důvody ,
mohou bý t výše uvedení p racovníci zařazeni v „p oděkování“.
3. Pokud k vy tvoření duševního p roduktu došlo při p lnění p racovních p ovinností vyp lývajících ze
zaměstnaneckého p oměru, jsou původci p atentů a jiných p roduktů duševního charakteru zavázáni
p řednostním právem ústavu na vy užití těchto p roduktů. O p rávech na duševní p rodukty rozhoduje Úřad
p růmy slového vlastnictví.
4. Vědečtí p racovníci se vzájemně p ovažují za akademické občany . Vzhledem k tomu vědec:
a) p ři osobním i p ísemném styku dodržuje p ravidla slušného vy stupování a neužívá vulgárních výrazů,
b) nep ovy šuje se nad ostatní planý m zdůrazňováním svého vzdělání, p raxe, znalostí či vzhledu,
c) nikdy, ani kdy ž si je subjektivně n ap rosto jist, nekritizuje bez logické argumentace, nepřiklád á emoce
bez vysvětlení, nezahrnuje chválou nebo kritikou bez kritického zhodnocení,
d) p ři prezentaci své činnosti se nedop ouští p lagiátorství, nefragmentuje vý sledky vědecké činnosti za
účelem zvý šení četnosti svých p ublikací a neop omíjí argu mentovat již p ublikované teorie, formulující
odlišně vý sledky jeho vědecké p ráce,
e) vy bírá si své sp olupracovníky bez diskriminačn ích kritérií a během svého působení předává své věd ecké
p oznatky nezištně ostatním,
f) nep ovažuje řádnou diskusi při konferenci, p oradě zaměřené n a věd ecká či p racovní témata, za
znevažování svého p ostavení.
V Praze, p rosinec 2005

