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    MARIE ŠIDLOVÁ     
Dívka zkopírovala práci jiného bývalého studenta. N a podvod p řišel její 
vedoucí 
 
Zlín/ Plagiátorství na zlínské univerzit ě trestají vylou čením ze školy. Na 
podzim na sv ůj podvod doplatila slovenská studentka, která opsal a svou 
diplomovou práci od již vystudovaného inženýra z ji né vysoké školy. 
Disciplinární komise fakulty technologické ji v zá ří ani nep řipustila k 
obhajob ě. Takový p řípad řešili ve Zlín ě v ůbec poprvé. 
 Na to, že dívka podvádí, p řišel její vedoucí práce Roman Čermák. 
"Když jsem diplomku pro čítal, narazil jsem na nesrovnalosti ohledn ě vizí 
naší univerzity. Od všeobecn ě známých teorií se zna čně lišily, pasovaly 
zřejm ě na jinou vysokou školu," sd ělil. Studentka oboru Technologie a 
management m ěla navíc charakterizovat spíše firmu, v níž řešila problém 
odpadového hospodá řství. "Napsal jsem pár klí čových slov do vyhledáva če 
Google a zjistil, že je práce z devadesáti devíti p rocent v ěrnou kopií 
jiné," dodal Čermák. 
 Obrátil se tedy na disciplinární komisi fakulty, k terá porovnala 
originál s falsifikátem a rozhodla o vylou čení dívky ze školy. 
"Vysokoškola čka byla problémová a plánovala obhajovat diplomovou  práci už 
podruhé. Nakonec jsme p řišli na to, že opsala i tu první, kterou se jí p řed 
dvěma lety odprezentovat nepoda řilo," uvedl p ředseda komise Ji ří Dostál. 
 Univerzita zvažuje, zda v ůči bývalé studentce podnikne n ějaké 
právní kroky. Vedoucí práce Čermák se však domnívá, že vyhazov je pro ni za 
podvod dostate čným trestem. 
Zlínská vysoká škola se p řed rokem také zapojila do celorepublikového 
projektu organizovaného Masarykovou univerzitou v B rn ě, který umožní najít 
v softwaru databází všech studentských prací možné falsifikáty. "Zatím se 
však program vyvíjí, takže v n ěm sami pracovat nem ůžeme. Ale v ěřím, že se 
jej b ěhem tohoto akademického roku poda ří dokon čit," objasnil prorektor pro 
pedagogickou činnost Roman Prokop. 
 Čas od času prý p ředloží studenti takzvanou poloopsanou práci z 
r ůzných zdroj ů. "V ětšinou totiž nejsou tak hloupí, aby ji zkopírovali téměř 
celou. Stejn ě se na to ale tém ěř vždycky p řijde," řekl. 
 Univerzita se ob čas potýká i s podvody p ři zkouškách. "N ěkolikrát 
se nap říklad stalo, že se zápo čtového testu ú častnila jiná osoba než m ěla," 
uvedl Prokop "To řešíme v ětšinou podmíne čným vylou čením ze školy," doplnil. 
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