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Novinka na právech: opíšete třetinu práce a máte titul 
 

PLZEŇ Děkan plzeňských práv Květoslav Růžička se rozhodl bojovat s plagiátorstvím. Právě 

nekontrolované opisování totiž v posledních letech tolik poškodilo pověst jeho školy. Způsob, 

který Růžička zvolil, ale způsobil na fakultě i mimo ni spíše údiv než respekt. 

 Každá práce sice bude muset nově projít počítačovým systémem Theses pro 

odhalování plagiátů, ale fakulta programu svěřila i výlučné rozhodování o tom, jestli je práce 

opsaná a do jaké míry. Ale to systém Theses zjistit nemůže, jeho účel je jen v odhalení 

podezřelé práce. 

 Navíc je tu další novinka: když Theses vygeneruje 30 procent shody s jinou prací, 

podle děkanova pokynu to neznamená plagiát, ale čistě originální práci. 

 „V případě, že bude potvrzena originálnost práce - shoda do 30 procent, práce bude 

obhajována,“ uvedl děkan Růžička ve svém pokynu. Bývalému proděkanovi fakulty Petru 

Bezouškovi se to zdá doslova směšné. 

„Když se někde objeví 30 procent natvrdo opsaného textu a děkan řekne, že je to OK, a bez 

dalšího to pustí k obhajobě, tak to je totální nesmysl,“ myslí si Bezouška. 

 Děkan Růžička vysvětlil povolený 30procentní limit pro opisování svérázně. „No tak 

pokyn je takový, jaký je. Není s tím problém, už jsme o tom hovořili, že tam může být celá 

řada citací právních předpisů,“ řekl Růžička. Osudových 30 procent opsaného textu se ale 

nemusí týkat jen zákonů, v práci může být i třetina opsaných názorů z jiné práce. Ani s tím si 

Růžička nedělá velké starosti. 

 „Podívejte se, když nebude ten pokyn vyhovovat, tak se změní,“ objasnil děkan a 

dodal: „Od toho jsou předpisy, aby se měnily.“ Jakmile shoda dané závěrečné práce s 

ostatními dosáhne podle programu Theses 31 až 50 procent, bude záležet na vyjádření 

vedoucího práce, zda dá souhlas s obhajobou. Pokud souhlasit nebude nebo shoda dosáhne 

více než 50 procent, bude se postupovat v souladu s disciplinárním řádem fakulty. O možném 

postihu rozhodne disciplinární komise. 

 Masarykova univerzita v Brně, která protiplagiátorský program Theses vyvinula, ale 

doporučuje vysokým školám při jeho používání velkou zdrženlivost. Theses hodnotí i jeho 

tvůrci spíše jako užitečnou pomůcku při odhalování plagiátů než jako neomylný bič na 

opisovače. „To, že je něco stejné, ještě neznamená problém, i když vám systém vyhodnotí 

třeba 80procentní shodu. Student může správně citovat ve většině své práce a na základě toho 

pak dojde k závěru, který může být převratný,“ upozornila tisková mluvčí Masarykovy 

univerzity Tereza Fojtová. 

 Podle názoru brněnské univerzity nejde stanovit hranici plagiátorství takto paušálně: 

50 procent shody je moc, 30 procent je málo. „Právě proto je tam role pedagoga jako 

odborníka v daném oboru, případně oponenta, kteří musí posoudit tu práci konkrétně,“ dodala 

Tereza Fojtová. 

 

Zdroj: Mladá fronta DNES 


