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NEJEN JAKO zdroj informací, ale i jako příspěvek v boji proti plagiátorství by měla sloužit nová 
databáze studijních materiálů na portálu Studentské městečko. Vytvořili jej především studenti 
žurnalistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Vlastní opatření připravuje i vedení školy. 
   
Konec opisování 
   
Databáze studijních materiálů na stránkách www.studentskemestecko. cz by měla být do konce 
roku největší v Česku. 
            “Chceme se hlavně soustředit na takové materiály, které pomůžou mladým lidem během jejich studií. 
Studentům je umožněno vkládání pouze vlastních textů. Chceme zároveň vycházet vstříc univerzitám, proto jim 
aktualizovaný seznam budeme předkládat. 
            Tím škola může odhalit plagiátory, kteří zneužívají informační technologie k opisování,” uvedla studentka 
UP Martina Vaculíková. Redakce je složená ze studentů středních a vysokých škol po celé zemi i ze zahraničí. 
   
Disciplinární komise 
   
Například Masarykova univerzita v Brně vyvíjí druhou verzi svého speciálního počítačového 
programu pro odhalování plagiátů. Vlastní obranu připravuje od příštího roku i Vysoké učení 
Ttechnické v Brně. 
            “Univerzita Palackého zatím žádný podobný program nemá. Je zejména na učitelích, aby opisování 
poznali. Každá fakulta má disciplinární komise, které se těmito prohřešky zabývají,” uvedl prorektor UP Jakub 
Dürr. 
   
Elektronická podoba závěrečných prací 
   
Kancléř UP Rostislav Hladký doplnil, že univerzita připravuje novou směrnici, podle níž budou 
muset posluchači odevzdávat závěrečné práce v elektronické podobě. 
            “V tom okamžiku bude kontrola snazší než při běžném čtení. Nyní opatření zkoušejí na pedagogické 
fakultě, od září by se měly připojit další fakulty,” řekl Hladký. Podle něj například právnická fakulta řeší případy 
plagiátorství u studentů a disciplinární komise navrhla jejich vyloučení ze studia. Ještě za složitější považuje 
problém plagiátorství u pedagogů. 
            “Především oponenti by měli být ti, kdo opisování odhalí. Tento problém by mohl řešit i etický kodex, který 
připravujeme,” dodal Hladký. 
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