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Masarykova univerzita hledá způsob, jak 
prověřit práce z dob před 
antiplagiátorským systémem 
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Vedení brněnské Masarykovy univerzity hledá způsob, jak by 

mohlo nechat namátkou prověřit bakalářské a diplomové práce, 

které vznikly před zavedením antiplagiátorského softwaru. Reaguje 

tak na případy dvou ministrů vlády, kteří se svých funkcí vzdali 

poté, co se u nich objevilo podezření z plagiátorství. Na aktuálně 

platných opatřeních ale vysoká škola nic měnit neplánuje, protože 

prý fungují dobře. 

Jak připomíná univerzita na svém informačním portále, v obou 

kauzách platí, že práce nemohly projít systémem, který umožňuje 

studentská díla efektivně zkontrolovat, protože jsou staršího data 

vzniku. Byly napsány (na jiných univerzitách) před rokem 2006, kdy 

tým Informačního systému Masarykovy univerzity teprve vyvinul 

specializovaný software. Podle rektora Masarykovy univerzity 

Mikuláše Beka ale není to, že nástroj neexistoval, dostatečná omluva 

pro odhalené kauzy. „Je na místě, abychom namátkově ověřili i na 

naší univerzitě, zda nedocházelo k prohřeškům. Jen naprostá 

otevřenost vůči veřejnosti a médiím nám v této věci může zajistit mezi 

českými univerzitami důvěryhodnou pozici," říká rektor Mikuláš Bek. 

Zároveň zastává názor, že hlavním předpokladem úspěšné obrany 

před plagiáty vždy byla a bude kvalitní součinnost vedoucích prací se 

studenty. Podobně vnímá situaci i Ministerstvo školství. „Stále 

dokonalejší počítačové systémy na odhalování plagiátů jsou hlavním 

technickým nástrojem při kontrole závěrečných prací, nicméně 

sebelepší stroj nezabrání selhání lidského faktoru. Vysoké školy by se 

proto měly zaměřit hlavně na vnitřní systém zajišťování kvality 

vzdělávací činnosti, včetně vedení a oponování závěrečných prací, a 

zamezit možným případům, kdy se vedoucí či oponent práci 

dostatečně nevěnuje. I tuto oblast ošetřuje stávající legislativa, 

zejména pak nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém 

školství," píše se v prohlášení resortu z konce července. Hlavním 

systémem kontroly je Theses.cz, který se používá už deset let. 

Aktuálně je do něj zapojených 57 českých i slovenských vysokých a 

vyšších odborných škol. Většina z nich využívá také nástroj 

Odevzdej.cz, jehož prostřednictvím se ověřuje kvalita seminárních a 

školních prací. Algoritmus porovnávání se postupně zdokonaluje a 

rozšiřuje se i společná propojená databáze ověřovaných dokumentů. 

Systém porovnává dokumenty s dalšími datovými úložišti a zdroji na 

internetu. „Nástroje, které využíváme, porovnávají bez ohledu na 

použitá skloňování, časování, přehození slov a podobně, a to i 

soubory v jiných jazycích než jenom v češtině. Mají také 

implementovanou řadu speciálních technických opatření proti různým 

trikům a nejsou určeny jen pro akademické kvalifikační práce, nýbrž 

se používají i pro průběžnou činnost studentů," vysvětlila serveru 

Masarykovy univerzity Jitka Brandejsová - manažerka vnějších vztahů 

a marketingu. 
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