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Smlouva na služby Similarity Check pro členy agentury CrossRef - Simílarity
Check je nástroj na kontrolu původnosti textů v anglickém jazyce, který je
k dispozici pro členy agentury CrossRef
Osoba zodpovědná za
Bude nákladem
plnění smluvního vztahu Mgr. Jitka Vencláková
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Vyřídit do:
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Jarmila Hawiová
Miroslav Žižka, Ph. D.
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Datum a podpis správce rozpočtu

Datum a podpis příkazce

Je smlouva dle vzoru?
NE
Poznámky:
Nástroj je díky registraci k identifikátoru DOI dostupný i pro TUL. Jedná se o rozhraní nad komerční databází iThenticate, což je celosvětově největší software na detekci a kontrolu plagiátorství v odborném publikování. Výhodou
Similarity Check oproti iThenticate jsou příznivější finanční podmínky, povinností je participace na tvorbě databáze
plných textů.
Similarity Check využívají přední mezinárodní vydavatelé, často je kontrolována původnost textů v průběhu redakčního procesu. Vydavatelům TUL (E+M, ACC Journal,?) by mohl poskytnout možnost snadné a finančně nenáročné
kontroly původnosti textů a prevence plagiátorství v celosvětovém rozsahu. Díky tomu, že systém je využíván celosvětově, poskytl by autorům z TUL do jisté míry i ochranu jejich publikací. Jejich texty by byly indexovány v mezinárodní databázi, vůči níž se kontrola plagiátorství provádí a jakékoli plagiování u zapojených vydavatelů by mělo být
znemožněno. Podmínkou kontroly je přidělené DOI.
Zájem o tento nástroj projevila prozatím Ekonomická fakulta. Poplatek spojený s kontrolou dokumentu by si hradila
každá fakulta (prozatím pouze EF).
Smlouva byla v roce 2018 za TUL podepsána a odeslána k podpisu protější straně. Zpět se podepsaná nevrátila a
protistrana o ní neví. Protistrana vyžaduje podpis smlouvy a její vložení do jejich el. systému. Proto posíláme
smlouvu k podpisu znovu.
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