Zkopírovat, vložit a bakalářka je hotová
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Plagiát, nebo jen nedbalost? Školy se s podvádějícími studenty příliš nemazlí.
Že by šlo o masový jev, vysoké školy popírají, nicméně snahy studentů ulehčit si život opsáním
bakalářské či diplomové práce tu byly, jsou a budou. Pokud se student plagiátorství dopustí, přijde bez
pardonu o diplom, problémy ale nemusí mít jen on.
Například Policejní akademie v Praze za celou dobu své existence odhalila pouze jediný
plagiát, zato par excellence. Student svou bakalářku opsal ze sta procent, ani vedoucí práce ani
oponent pak k ní nezpracovali pravdivé posudky. „V tomto konkrétním případě bohužel selhal i
standardní kontrolní mechanismus. Jak vedoucí práce, tak oponent byli propuštěni,“ uvedl prorektor
akademie František Hřebík.
Většina univerzit využívá program Theses, který v bakalářských či diplomových pracích
upozorní na shodné pasáže. Jak vysoké procento shody musí panovat, aby se jednalo o plagiát, to
mají školy nastaveny každá jinak. Definitivní verdikt pak určuje komise pro obhajobu kvalifikačních
prací. „Podle našich dosavadních zkušeností spíše převažuje špatná práce s citačním aparátem, kdy
student neuvede citaci přesně dle norem, než že by byl odhalen skutečný plagiát,“ říká mluvčí
Západočeské univerzity v Plzni Kamila Kolářová.
V případě Univerzity obrany tento program odhalil dva případy plagiátorství. Ani tam se s
autory prací nemazlili. „Ať úmyslné či neúmyslné neuvedení použitého zdroje například z neznalosti či
nedbalosti za plagiátorství považujeme,“ sdělil mluvčí školy Vladimír Šidla.
Několikrát do roka se s plagiáty od studentů setkávají na Metropolitní univerzitě Praha, každý
případ se posuzuje individuálně. „U právnických témat je logicky mnohem větší nárok na přesné
citování právních norem, a podíl převzatého textu je tedy logicky vyšší. Vždy však posuzujeme
správné označení citovaného textu,“ dodal mluvčí školy Petr Vyhnánek.
***
Oči i technika: jak školy odhalují plagiáty?
Většina škol využívá antiplagiátorský program vyvinutý Masarykovou univerzitou v Brně. * Program
Theses používá třeba Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Jana Amose Komenského nebo
brněnská Univerzita obrany. * Plzeňská univerzita a Metropolitní univerzita Praha doporučují
vyučujícím i studentům pro kontrolu prací také systém Odevzdej.cz. * Policejní akademie ČR kvůli
ojedinělým případům plagiátorství tyto programy nepoužívá, odevzdané práce porovnává vizuálně s
použitými prameny. * Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva vyvinula vlastní
antiplagiátorský software, protože náklady na zapojení se do systému Theses jsou pro soukromé
školy vyšší než pro ty veřejné.
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