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o postupu při odhalování plagiátů vysokoškolských kvalifikačních prací
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ČLÁNEK 1
Vymezení základních pojmů
Plagiátem se rozumí představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného
vcelku nebo z části jako svého vlastního.
Vysokoškolskou kvalifikační prací (dále jen VŠKP) se rozumí bakalářská, diplomová nebo
disertační práce.

ČLÁNEK 2
Stanovení postupu při odhalování plagiátu
V souladu se Směrnicí č. 1/2006 o zveřejňování informací o kvalifikačních pracích je student
povinen vložit vlastní práci do UIS nejpozději v termínu stanoveném studijním oddělením
fakulty nebo rektorátu, a to prostřednictvím agendy Závěrečná práce.
Po vložení kvalifikační práce studentem je VŠKP automaticky odeslána do antiplagiátorského
systému Theses, který následně vyhledá podobnosti s obdobným typem prací. Theses zajišťuje
porovnání odevzdané VŠKP s rozsáhlou databází závěrečných a seminárních prací, dále se
současnou i historickou podobou webových a literárních zdrojů, a to v několika světových
jazycích. Informace o porovnání jsou ihned odeslány zpět do UIS.
V případě, že systém odhalí míru přímé či zpětné podobnosti větší než 5 %, generuje UIS
automaticky emailovou zprávu, která je zaslána vedoucímu VŠKP. Vedoucí práce má možnost
v UIS odesílání těchto emailových zpráv zrušit.
O plagiátu rozhoduje vedoucí VŠKP. Bez rozhodnutí není možné do UIS vložit posudek
vedoucího práce na VŠKP.
Rozhodnutí, zda posuzovaná práce je nebo není plagiátem, zaznamenává odpovědná osoba,
tj. vedoucí VŠKP, do UIS.
VŠKP, u které bylo vygenerováno podezření na plagiát, nemůže být bez rozhodnutí odpovědné
osoby, zda práce je či není plagiátem, obhajována.
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ČLÁNEK 3
Opatření v případě kladného rozhodnutí o plagiátu
VŠKP, která byla posouzena jako plagiát, nesplňuje podmínky pro úspěšné ukončení studia ve
smyslu čl. 18 Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských, magisterských a
doktorských studijních programech Mendelovy univerzity v Brně.
Studijní oddělení je povinno na základě informace vedoucího VŠKP o kladném rozhodnutí
o plagiátu informovat děkana fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu.
Vedoucí práce, která byla posouzena jako plagiát, dává podnět k zahájení disciplinárního řízení
s autorem dle platného Disciplinárního řádu příslušné fakulty, vysokoškolského ústavu nebo
platného Disciplinárního řádu univerzity (u studentů, kteří nejsou zapsáni na žádné ze součástí).

ČLÁNEK 4
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti od 1. prosince 2015.
Touto směrnicí se ruší směrnice č. 2/2010.

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor

