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Za kvalitu závěrečných prací na vysokých školách jsou zodpovědní studenti a jejich 
učitelé, uvedlo dnes ministerstvo školství ve stanovisku na svém webu. Plagiátorství 
na vysokých školách je podle něj závažný problém, současný systém ochrany před 
ním ale považuje za dostatečný. Školy by se podle ministerstva měly zaměřit hlavně 
na ochranu proti selhání oponentů a proti případné korupci. 

Kvůli podezření z plagiátorství před dvěma týdny odstoupila z funkce ministryně 
spravedlnosti Taťána Malá (ANO). Minulý týden ji pak ze stejného důvodu 
následoval ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). Oba své závěrečné 
práce na českých univerzitách odevzdali v době před rokem 2008, kdy se ještě 
plagiáty neodhalovaly pomocí speciálního softwaru. 

Podle ministerstva školství mají hlavní odpovědnost za kvalitu závěrečné studijní 
práce samotní studenti a vysoké školy, zejména vedoucí a oponenti prací a členové 
zkušebních komisí. „Stále dokonalejší počítačové systémy na odhalování plagiátů 
jsou hlavním technickým nástrojem při kontrole závěrečných prací, nicméně 
sebelepší stroj nezabrání selhání lidského faktoru," stojí ve stanovisku úřadu. 

Ministerstvo uvedlo, že ví o závažnosti plagiátorství, situace se podle něj nicméně v 
posledních letech „značně zpřísnila" a současný systém nabízí různé možnosti, jak 
lze vzniku a obhajobě plagiátů zabránit. Většina škol používá antiplagiátorské 
programy, jako je Theses.cz, který resort považuje za velmi efektivní nástroj boje s 
plagiátorstvím. Podle České konference rektorů je v tomto systému nyní uloženo 
zhruba 700.000 závěrečných prací a 30 milionů dokumentů. Ministerstvo proto v 
tomto směru nechystá žádné změny legislativy. 

Vysoké školy by se podle něj 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. Úřad 
upozornil, že zajištění různých opatření pro kvalitu závěrečných prací je podmínkou 
pro získání akreditace školy. Vzhledem k autonomnímu fungování vysokých škol 
jsou pak případné tresty za porušení předpisů pouze v kompetenci samotných škol. 

Plagiátorství v pondělí odsoudila i Česká konference rektorů (ČKR). „ČKR je 
přesvědčena, že aktuální veřejné kauzy a podezření z opisování jsou vždy selháním 
jednotlivců, kteří porušili pravidla vysokoškolského studia, a tím pošpinili nejen 
desetitisíce poctivých studentů a akademiků, ale také pověst vysokoškolského 
prostředí v ČR," uvedla ve svém prohlášení. 
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