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miskou s dvoma s! 
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Výstavba nového 
internátu na Mlynoch 
je nevyhnutná 
21. január 2014 

Európska komisia si 
posvietila na 
študentskú mobilitu 
20. január 2014 Vysoké školy sú v provizóriu, 

nemajú z čoho zvyšovať platy 
23. január 2014 

SLOVENSKÍ STUDENTI MAJU NAJVYŠŠIE POVEDOMIE O PLAGIÁTORSTVE 

15.1.201d/redakcia,TASR Q Share 

Slovenskí študenti majú najvyššie povedomie o plagiátorstve 
spomedzi vysokoškolákov v 27 krajinách Európskej únie. Vyplýva to 
zvýskumu realizovaného v rámci medzinárodného projektu IPPHEA 
(Impactof Plagiarism Policies in HígherEducation Across Európe), 
ktorý bol zameraný na prevenciu plagiátorstva, antiplagiátorských 
politík, nástroje na zistenie plagiátorstva, ako aj ochranu autorských 
práv 

'Toto výborné umiestnenie sa podarilo Slovensku dosiahnuť práve vďaka existencii ANTIPLAGu, ktorý tvorí 
Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a Systém na odhatovanie plagiátov pre 
slovenské vysoké školy"uvádza ministerstvo Školstva. Systém je prevádzkovaný v Centre vědecko
technických informácií SR (CVTI). Ako uvádza ministerstvo, ANTIPLAG získal v minulom roku prestížnu 
Európsku cenu za inováciu vo verejnej správe udelenú Európskou komisiou. 

NAJČÍTANEJŠIE / MESIAC 

Dobyla Cambridge i Oxford. 
Štúdium jej platí anglický lord 
27dec2013 

Členstvo v ELAM-e zaniká iba 
smrťou 
03 jan 2014 

Chcela byť farárkou, teraz 
provokuje a chodí na rally 
10 jan 2014 

Pravidlá prežitia so 
spolubývajúcim 
25 dec2013 

Štyri slovenské univerzity dostali 
od EK ocenenie DS Label 
01 jan 2014 

Výstavba nového internátu na 
Mlynoch je nevyhnutná 
21 jan 2014 

Krajina vulkánov, sáčkov a 
mikrobusov 
05 jan 2014 

Systém na odhaľovanie plagiátov kontroluje originalitu vysokoškolských záverečných prác prichádzajúcich do 
CRZP, v ktorom sa sústreduje päť druhov prác - bakalárske, diplomové, dizertačné, rigorózne a habilitačné. 
Originalita každej práce sa porovnáva s prácami uloženými v centrálnom registri, ako aj ďalšími 
dokumentmi, predovšetkým z vybraných internetových zdrojov. Výstupom je protokol o kontrole originality. 
"Rozhodnutie o tom, či daný prípad je plagiátorstvom, alebo nie, je úlohou školitefa a skúšobnej komisie," 
dodáva rezort školstva. 

0 2 Fér karta za 0 € 
Exkluzívne v e-shope 
s dopravou zadarmo 

DaučMa.sk 
Predseda komisie pre akademickú etiku na Vysokej škole manažmentu - City University v Trenčíne Peter K/očitý prezentuje 
počítačový program, ktorý univerzita používa na odhatovanie plagiátorstva v diplomových a seminárnych prácach svojich 

Študentov. 

Opýtali sme sa univerzít, ako sa chránia pred plagiátorstvom: 

|Univerzita Komenského v Bratislave (UK): 

UK používa už od roku 2009 anti plagiátorský systém Theses vyvinutý Masarykovou univerzitou v Brne. Všetky 
naše záverečné práce týmto systémom prešli a v konečnom dôsledku, žiadna záverečná práca nebola 
žiadnou komisiou pre obhajoby záverečných prác označená ako plagiát. Za prínos systému považujeme aj to, 
že jeho existencia varuje potenciálnych plagiátorov pred možným odhalením. Na druhej strane, kým 
plagiátorstvo je ľahko odhaliteľné technickými prostriedkami, odhalenie iného autora práce je náročnejšie, 
pretože takáto práca môže byť originálna. Skúsený pedagóg - vedúci záverečnej práce, ktorý priebežne 
konzultuje s diplomantom, môže odhaliť, či diplomant je autorom práce alebo nie. 
Odpovedal Ján Pekár, prorektor pre študijné veci 

Student Life 
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Student Life se libí více lidem (418). 
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ): 

Každá záverečná práca v zmysle zákona prechádza kontrolou originality. Študenti sú upozorňovaní, že 
Státnicová komisia v rozprave vie rozpoznať, čí dielo je prácou Študenta. Ak by sa vyskytol prípad, že študent 
nezvláda problematiku záverečnej práce, tak nasleduje kvalifikácia FX. Prostredníctvom opatrenízvedenífakúlt 
kladieme dôrazná prácu Školiteľa a na neformálnost'priebežného hodnotenia etáp práce. Tým sa dá 
plagiátorstvo významne eliminovať. 
Odpovedal Pavol Sovák, prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie 

Slovenská technika univerzita v Bratislave (STU): 

Každú prácu, resp. návrh práce posielame Centrálnemu registru záverečných prác, ktorý presne určí percento 
zhody s už hotovými prácami. Na základe tohto percenta potom Školiteľ či vedúci práce rozhodnú, či Študent 
bude prácu písať (môže totiž napr. ísť o zhodu s jeho vlastnou bakalárskou prácou, ktorú v ďalšom stupni 
rozširuje a pod.). Toto stanovisko z centrálneho registra majú k dispozícií potom aj členovia komisie pri Štátnej 
záverečnej skúške. 
Odpovedala Andrea Hajdúchova, manažérka pre komunikáciu 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM): 

V snahe predchádzať podobným praktikám prijala a implementovala UCM okrem zákonom stanovených 
mechanizmov, akým je kontrola originality každej záverečnej práce, aj ďalšie opatrenia. Jedným z nich je 
komplexný vnútorný predpis upravujúci túto problematiku. Ďalším sú odporúčania jednotlivých fakúlt pre 
vedúcich záverečných prác, ako kontrolovať originalitu i autorstvo k prácam počas celej doby písania práce. 
Medzi ne patria aj priebežné kontroly textu práce s textami na internete Či pravidelnosť konzultácií s 
diplomantom. 
Odpovedal Martin Klus, prorektor pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť 

Trnavská univerzita v Trnave (TU): 

TU implementovala systém Evidencie záverečných prác, prostredníctvom ktorého sa zasielajú práce na 
kontrolu originality do CRZP Výsledkom kontroly originality je protokol, v ktorom je uvedená miera zhody ako aj 
úryvky z práce, kde sa zhoda našla. Samotné posúdenie, Či sa jedná o plagiát, je najmä na Školiteľovi a 
oponentovi práce, príp. na členoch komisie pre obhajoby, nakoľko vysoké percento zhody nemusí automaticky 
znamenať, že autor práce odpisoval. Jedná sa napr. o prípady, keď Študent v rámci vypracovania diplomovej 
práce vychádzal zo svojej bakalárskej práce, ktorú podstatným spôsobom rozšíril. Taktiež vysoká percentuálna 
zhoda môže vyjsť napr. študentom práva, ktorí v svojej práci odcitujú časť právneho predpisu. Vždyje preto 
potrebná kontrola zo strany školiteľa a oponenta. 
Odpovedala Jana PigoŠová z Centra informačných systémov 
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