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Polovinu práce opsat smíte. Tak školy bojují s plagiátory 
 

PLZEŇ/PRAHA Bojujeme s plagiátory, chlubí se třiatřicet českých vysokých škol. Někde se 

ale studentům může „poštěstit“, že jim opsaná třetina, či dokonce polovina závěrečné práce v 

klidu projde. 

 K odhalování opisovačů používají školy počítačový program Theses. cz, který v 

bakalářských či diplomových pracích upozorní na shodné pasáže. Na plzeňské právnické 

fakultě platí od včerejška pokyn děkana, že se za podezřelou práci bere ta, která vykazuje 

shodu 30 % a více. V tom případě musí vedoucí práce zjistit důvody a informovat vedoucího 

katedry. Shoda nemusí nutně znamenat, že autor opisoval, mohl jen citovat paragrafy. 

 Pokud ale učitel na plzeňských právech narazí v příštím akademickém roce na práci, 

která se kryje s jinou méně než v 30 procentech, může ji klidně „odklepnout“ jako neopsanou. 

Děkan fakulty Květoslav Růžička se odmítl vyjádřit. 

 „Vysoké školy se nás často ptají, zda lze stanovit procento. Říkáme jim, že to nejde,“ 

řekla LN Jitka Brandejsová, která software vyvinula na Masarykově univerzitě. Jako příklad 

uvedla situaci, kdy student opíše bakalářku z pěti různých zdrojů. Práce se kryje s jinými, ale 

vždy jen z deseti procent. 

 Software má i Ostravská univerzita, která si stanovila jako strop dokonce 

padesátiprocentní shodu. „Dělali jsme loni sondu a došli jsme k tomuto číslu. Chceme to ale 

vyhodnotit a případně změnit,“ uvedla prorektorka Iva Málková. 
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Nestanovitelné. Tak hodnotí nápad striktně určit, od kolika procent shody už může jít o 

plagiát, Palackého univerzita v Olomouci, která software používá od roku 2008. „Můžete 

narazit na práci, v níž je shoda pět procent, ale je tak významná, že je to plagiát. Na druhou 

stranu jsme ale třeba u nás narazili na osmatřiceti procentní shodu a byla to shoda legitimní, 

byla to citovaná norma,“ řekl LN Jiří Pospíšil, univerzitní garant softwaru. Podle Pospíšila 

není problém se u každé objevené shody podívat, v čem vězí. „Často se nad tím ani nemusí 

moc přemýšlet, protože v protokolu o shodě můžete rychle najít, že se jedná třeba o řádnou 

citaci. V řadě případů je to odhalitelné za minutu,“ tvrdí Pospíšil s tím, že systém sice 

neodhalí všechno, ale má silný preventivní účinek. Software mezi sebou porovnává závěrečné 

práce ze všech zapojených škol, ale i seminární práce či Wikipedii. Plagiátorstvím na sebe 

upozornila před dvěma lety Západočeská univerzita v Plzni, když se ukázalo, že tehdejší 

proděkan právnické fakulty Ivan Tomažič opsal celé desítky stran ve své disertační práci, 

čímž odstartovala kauza s rozdáváním titulů rychlostudentům. Na právech odebrali dvanáct 

titulů Včera Západočeská univerzita oznámila, že o diplom z práv přijde dvanáct absolventů. 

Jména lidí, kterých se odebrání týká, zveřejnit nechce. Už dříve se mluvilo o jménech jako 

Jan Harangozzo z kauzy podvodných konkurzů kolem soudce Jiřího Berky. Spekulovalo se i 

o dětech zavražděného podnikatele Františka Mrázka. Absolventi měli pětiletý obor 

vystudovaný za několik měsíců či dělali státnice v den, kdy komise vůbec nezasedala. 

Právnické fakultě hrozí, že přijde o akreditaci. Pro doktorský program navrhla akreditační 

komise odnětí (studenti by museli dostudovat jinde), pro magisterský program omezení 

(fakulta by nesměla přijímat nové uchazeče). Komise chce, aby do 31. října fakulta 

předložila všechny podklady o tom, že je výuka kvalitně zabezpečena.  

 

Zdroj: Lidové noviny 


