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MILAN CHOVANEC 

Piráti obvinili ministra Chovance: 
Měl opsat část bakalářky! 

Milan Chovanec 

Témata: Milan Chovanec. Chovanec, plagiátorství, bakalářská práce. Plzeňsky  
kraj Západočeská univerzita v Plzni politika piráti Pirátská strana 

Jen pár dní pred volbami do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu 
obvinila Česká pirátská strana ministra vnitra a statutárního 
místopředsedu ČSSD Milana Chovance, že opsal část své bakalářské 
práce. Chovanec se brání, že jde o snahu vyvolat před volbami 
skandál. 

Piráti na svém webu zveřejnili kompletní text bakalářské práce Milana 
Chovance, kterou v roce 2009 obhájil na Právnické fakultě Západočeské 
univerzity v Plzni. Chovanec za ní obdržel bakalářský titul. Podle Pirátu jsou 
ale dvé stránky okopírované z jiného textu. 

Autor v nich píše o hospodářském rozvoji za vlády posledních Přemyslovců 
a Lucemburků. Podle pirátů ale není autorem textu ministr vnitra Chovanec, 
nýbrž absolvent přeloučského gymnázia, který jej coby vypracovanou 
maturitní otázku umístil na internet nejpozději v roce 2003! Podle informací 
TN.cz paradoxně pracuje autor webu, z nějž měl ministr vnitra text opsat, 
jako policista. 

r i 
Piráti to odhalili, když Chovancovu práci nahráli na web odevzdej.cz, který 
na odhalování plagiátů vytvořila Masarykova univerzita. Ministr vnitra se ale 
brání, že se jedná o "hloupý a nepodložený předvolební útok". 
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Výňatek z bakalářské práce Milana Chovance 

Zdroj: Pirátská strana 

"Piráti si ovšem (záměrně či z nepozornosti) nevšimli, že na straně 45 je v 
části "Použitá literatura a zdroje informací" pod bodem číslo 8. uveden 
odkaz http://history.czechian.net/index2.htmL jenž vede právě k textu jenž 
je citován v úvodu mé práce. Jejich závěr obviňující mne z plagiátorství je 
tedy nepravdivý. Pokud mají kousek cti ve své pirátské duši, měli by se 
omluvit/' napsal Chovanec s tím, že omluvu od pirátů nečeká. 

Svou odpověď ministr zveřejnil na oficiálních stránkách ministerstva vnitra, 
což mu vytkl v diskuzi na facebookovém profilu třeba předseda České 
pirátské strany Ivan Bartoš. "Jak je možné, že reakci, týkající se jeho 
švindlování při studiu, vydal na stránkách MVČR? MVČR podporuje 
plagiátorství, nebo si Chovanec myslí, že je to jeho playground?" ptá se 
Bartoš. 

Že se jedná o citaci jiného textu ovšem není v Chovancově bakalářské práci 
vůbec jasné. V části, kde se text objevil, není vůbec žádná zmínka o tom, že 
jej Chovanec nenapsal, ale že jej přebírá z jiné práce. Že má práce formální 
nedostatky, připouští i Chovanec. 

"Tuto práci jsem psal sám, za pomoci několika knížek a internetu, a všechny 
zdroje jsem se tam snažil poctivé uvést. Z dnešního pohledu to určitě není 
dílko ideální, nároky na formální stránku jsou dnes už sjednocené a pevně 
stanovené. Nicméně v té době šlo o práci, která - jak obsahově tak formálně 
- všechny náležitosti splnila," tvrdí ministr. 

V diskuzi na Chovancově facebooku mu Bartoš a další vyčítají i další 
nedostatky: Že coby podklad pro zpracování bakalářské práce použil 
vypracovanou maturitní otázku, cituje internetovou encyklopedii Wikipedia, 
nepracuje s odbornými texty nebo zdroje nedělí na prameny a sekundární 
literaturu. 

••A lúované matuxikní otázky 

9. maturitní olárka 

Rozkvet feudalismu v našich zemích za posledních Přemyslovců a Lucemburků 
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Text, který měl Chovanec opsat 

Piráti také poukázali na další podivné okolnosti ohledně bakalářské práce 
Milana Chovance. "Vedoucím práce byl Ivan Tomažič (později se ukázalo, 
že i jeho dizertace byla plagiát}, oponenty byli Daniel Telecký a Milan Kindl, 
nejznámější lidé spojení s kauzou plzeňských práv. Děkanem byl tehdy 
Jaroslav Zachariáš, jehož posudek na Tomažičovu dizertaci byl rovněž 
plagiát," tvrdí piráti na svém webu. Upozorňují také na to, že ačkoliv byla 
oficiálně práce zadaná 5. června 2009, Chovanec ji ale odevzdal už 31. 
března 2009 a obhájil 8. června. K těmto připomínkám se ministr nevyjádřil. 

* Sledovat Robert Pelikán 
@RPelik 

Ale samozřejmé,ze to JE plagiát. A jeste ke všemu čeho... 
twitter.com/milan_chovanec... 
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K údajnému plagiátu se vyjádřil také ministr spravedlnosti Rober Pelikán. 

Není to první případ, kdy je zpochybňováno studium ministra Chovance. Po 
absolvování kurzu celoživotního vzdělávání byl přijat rovnou do třetího 
ročníku oboru Veřejná správa a titul získal po roce studia. Podle Chovance 
to ovšem tehdejší předpisy umožňovaly. Podle svých slov sám žádal 
opakovaně univerzitu o prošetření okolností studia. Ta mu potvrdila, že vše 
je v pořádku. 

Chovanec se také už v minulosti zavázal, že dokud bude působit ve 
veřejných funkcích, nebude bakalářský titul používat. 
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