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Plagiátorství diplomových prací? Hrozí za 
ně ztráta titulu 
Brno • Vzít jednu část z diplomky kamaráda, druhou z Wikipedie a pospojovat 
odstavce dohromady. Kvůli takovému ulehčení práce, takzvanému plagiátu, musí 
studenti leckdy před přestupkovou komisi neboje čeká vyloučení ze školy. Podle 
návrhu novely vysokoškolského zákona mohou zpětně přijít také 
o vysokoškolský titul. 
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Plagiát je nepoctivé vydávání cizích výsledků za vlastní. Jde 
o nejzávažnější akademický přestupek. Návrh umožní rozhodnout 
o neplatnosti závěrečné zkoušky, a to v řízení zahájeném do tří let 
od jejího vykonání. „Následkem takového rozhodnutí by mělo být 
pozbytí vzdělání i akademického titulu získaného absolvováním 
příslušného studia." vysvětlil právník Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně Martin Prokeš. Jestli zákon projde, bude 
účinný od léta. 

Dosud nebylo možné absolventům tituly odebírat. „Stávající úprava 
v zákoně danou situaci výslovně neřeší a možnost zrušení diplomu 
je sporná." poznamenal Prokeš. 

Školy však zatím nevědí, jak přesně by tituly odebíraly. „Poté. co 
novela vstoupí v platnost, si teprve vytvoříme vnitřní organizační 
předpis." uvedla mluvčí Masarykovy univerzity Brno Tereza Fojtova. 
Součástí podkladů pro rektorovo rozhodování by mělo být 
stanovisko sedmičlenné přezkumné komise. 

Některé školy používají podle smlouvy s Masarykovou univerzitou 
její speciální systém na rozpoznávání plagiátů. „Kontrolu 
závěrečných prací mají na naší univerzitě na starost vedoucí 
bakalářských a diplomových prací. Musí každou nalezenou 
podobnost zvlášť posoudit, stejně jako správnost citací." řekl 
například mluvčí Univerzity obrany Pavel Pazdera. 

Dosud díky tomuto systému odhalili dva plagiáty. „V jednom 
případě, zjištěném prostřednictvím systému Theses.cz. šlo 
o neuvedení použitého zdroje. Ve druhém student předložil 
vedoucímu jako první verzi cizí bakalářskou práci a vydával ji za 
svou." dodal Pazdera. Oba studenty jen napomenuli. 

Ani na Vysokém učení technickém není plagiátorství příliš časté. 
„Jako prorektor jsem v minulosti řešil jediný případ. Zjistilo se. že 
absolvent opsal diplomovou práci. Pod tíhou důkazů se přiznal." 
zavzpomínal prorektor pro studijní záležitosti Miroslav Doupovec. 

O konkrétním pochybení studentů vždy rozhodují učitelé, případně 
disciplinární nebo etická komise. „Mnohé případy se vyřeší už při 
konzultaci mezi studentem a pedagogem. Kontrolujeme povinně 
všechny závěrečné práce, ale i další odevzdávané texty při studiu." 
dodala Fojtova. 

Studenti ze změny nadšení nejsou. „Pokud nám už titul jednou 
udělí, neměli by jej zpětně odebírat. V některých oborech, kde 
studenti čerpají z omezeného množství zdrojů, se určité podobnosti 
vyhnout nedá." myslí si Jana Soukupová. 

Školy za plagiátorství považují také opisování od sebe sama. 
Například pokud autor vědecké práce řádně necituje své dřívější 
výsledky, a tím publikuje stejný výsledek dvakrát. 

Nejasnosti kolem plagiátorství i novely studentům upřesní 
připravovaná konference Mendelovy univerzity. „Bude příští týden 
ve středu a ve čtvrtek. Zavítají na ni odborníci na plagiátorství 
z šestadvaceti zemí." konstatoval mluvčí Mendelovy univerzity 
Radovan Kramář. 
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