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 Zlínská firma Petra Luká če www.referatyzababku.cz  našla dobrý zp ůsob, jak 
 vyd ělat na lenosti a pohodlnosti vysokoškolák ů. P římo na klí č jim nabízí 
 zpracované bakalá řské, diplomové či rigorózní práce. Sta čí jen zaplatit 
pár desítek tisíc korun a po čkat n ěkolik m ěsíc ů. 
  HN se rozhodly jednu diplomovou práci na téma Hyp eraktivita v čera a 
 dnes koupit. Na šedesát čty ři stran jsme čekali čty ři m ěsíce a zaplatili 
12 600 korun. 
  S firmou jsme komunikovali jen p řes mail. Nejprve nám firma poslala 
 náhled, jak bude práce vypadat, a zaplatili jsme z álohu 5040 korun. Po 
dvou m ěsících poslala polovinu diplomové práce a cht ěla doplatek dohodnuté 
ceny. Za další dva m ěsíce p řišla práce kompletní. 
  
 Na míru pro studentku  
  
 Pokud by si student takovou diplomovou práci firmy  Petra Luká če objednal, 
 sta čilo by dopsat jméno a vydávat ji ve škole za vlastn í dílo. 
  Práce má i formální náležitosti: seznam literatur y, ze které 
student čerpá p ři jejím zpracování, p řesné citace a odkazy na odbornou 
literaturu. Dokonce je napsaná i p řesn ě na míru. Firmu totiž HN 
kontaktovaly p řes vysokoškolskou studentku. Práce je proto napsaná  p řesn ě 
tak, jako by ji zhotovila sama vysokoškola čka: Proto jsem se rozhodla 
věnovat svou diplomovou práci zmín ěné problematice, píše se nap říklad v 
jedné pasáži. Podle odborník ů by prý však studentka u obhajoby s takovou 
diplomkou na klí č neusp ěla. 
  St ěží by to bylo na zápo čet. Nap říklad chybí obsah a číslování 
 kapitol. Pokud jsem si to p řeformátoval na standard, dostal jsem se na 
počet pod 40 stránek, což je hluboko pod obvyklým norm álem, popisuje rektor 
VŠE Richard Hindls, který byl jedním z akademik ů posuzujících práci. 
Výhrady m ěli i na Pedagogické fakult ě Masarykovy univerzity v Brn ě. Text je 
v podstat ě jen pr ůměrnou kompilací základních zdroj ů a neodráží osobní 
stanovisko autora. Navíc zcela chybí výzkumná část, říká prod ěkan fakulty 
Vladimír Richter. 
  Masarykova univerzita také p řes speciální po číta čový program 
 otestovala, zda práce není plagiátem, opsaným z ji ných absolventských 
prací. Našli jsme dva dokumenty, které jsou si podo bné ve dvou procentech a 
jednom procentu textu. Neusuzovala bych z toho na p lagiát, uvedla Jitka 
 Brandejsová z Masarykovy univerzity. 
  
 Podvod se neodhalí  
  
 I p řesto, že by tedy student s nakoupenou diplomkou mus el ješt ě n ěkteré 
 pasáže dopracovat, u čitelé by jen st ěží odhalili, že ji nenapsal sám. To 
 opravdu neodhalíte, zvláš ť když vám pod rukama projde tisíce prací, říká 
 Veronika K řesťanová z pražské Právnické fakulty. P řitom každý student se 
 musí v práci písemn ě zavázat, že ji vyhotovil sám. Pokud by škola jeho 
 podvod odhalila, mohla by ho vylou čit. 
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