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Západo česká univerzita v Plzni za čne brzy používat systém (theses.cz)  
k odhalení plagiátorství 
 
Plze ň/ Opsat diplomovou nebo seminární práci bude od lét a podstatn ě 
rizikov ější než d říve. Západo česká univerzita v Plzni totiž za čne používat 
elektronický systém k odhalení plagiátorství. 
 Jedná se o obrovskou srovnávací databázi text ů, která dokáže 
vyhledat shodné pasáže. Vložené do ní budou diplomo vé práce, porovnávat 
budei texty v cizích jazycích nebo na internetu. 
 "Projektu se naše univerzita ú častnila už od jeho zrodu," říká k 
systému rektor univerzity Josef Pr ůša. 
 Studenty, kte ří odevzdají svou diplomovou práci do konce června, 
aletest na opisování ješt ě ne čeká. 
 "Technicky to již používat umíme a systém m ůžeme spustit. Naši 
právníci ale ješt ě dola ďují právní problémy," vysv ětluje prorektor pro 
informatiku Jan Rychlík. "Systém je opravdu d ůmyslný, dokáže odhalit i 
text,který se neshoduje úpln ě, ale byly v n ěm vytvo řeny menší zm ěny," 
poukazuje 
na p řednosti programu Rychlík. 
Děkan Filozofické fakulty Z ČU Ladislav Cabada je k systému zatím skeptický. 
 "Program dokáže porovnat pouze texty v elektronick é podob ě. Naši 
studenti ale čerpají zejména z text ů v knihách. Jejich p řevedení do 
elektronické podoby je nepravd ěpodobné. Krom ě spousty práce by vyžadovalo i 
souhlasy autor ů a vydavatelství," objas ňuje sv ůj postoj Cabada. 
Zárov ěň dodává, že systém není rozhodn ě bezú čelný. 
 "Dob ře využitelný bude hlavn ě p ři kontrole seminárních prací a 
jiných kratších text ů," míní d ěkan. 
 Domnívá se, že v devadesáti procentech odhalí prof eso ři podvodníky 
inyní. 
 "Neautorská práce se pozná nap říklad i podle stylu slohu, který je 
odlišný od b ěžného studentova písemného projevu. 
 Je ale práce zjistit, z jaké knihy bylo čerpáno," říká Cabada. a 
opsanou diplomovou nebo seminární práci hrozí stude nt ům i vylou čení ze 
školy. 
 "To je nejtvrdší postih. Za poslední t ři roky k n ěmu došlo ve dvou 
případech. Každý rok se ale najde viník ů hned n ěkolik," dodává Cabada. 
 O zp ůsobu trestu rozhoduje komise složená ze zam ěstnanc ů fakulty a 
student ů. Její rozhodnutí má d ěkan právo zmírnit, nem ůže je ale zp řísnit. 
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