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Preambule
Tato směrnice rektora upravuje postup při prevenci a odhalování plagiátů v závěrečných pracích (bakalářské,
diplomové nebo disertační práce) vypracovaných na Mendelově univerzitě v Brně (dále jen „univerzita“) podle
§ 47c odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých školách“), podle Části první zákona č. 121/2000 Sb.,
zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon) (dále jen „autorský zákon“) a podle čl. 7, 20 a 34 Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity
v Brně.
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

Tam, kde jsou v této směrnici udělována práva a ukládány povinnosti děkanovi, je v případě vazby na
studijní programy, které nejsou uskutečňovány na fakultách, vykonává rektor.
Článek 2
Vymezení pojmů a základní principy

(1)

Plagiátorství je definováno jako využití jiného díla (vcelku nebo zčásti, cizího či vlastního) bez řádného
uvedení odkazu na toto dílo.

(2)

Za plagiátorství je považováno i odevzdání (původního) díla vypracovaného jinou osobou vlastním jménem
a bez uvedení této osoby, a to bez ohledu na to, zda skutečný autor dal k takovému jednání souhlas.

(3)

Při posuzování závažnosti plagiátorství a navazujících opatření se přihlíží zejména k jeho rozsahu a úmyslu.

(4)

Za plagiátorství malého rozsahu je považováno takové plagiátorství, kde převzatá část díla netvoří
podstatnou část práce a zároveň délka jakékoliv souvislé převzaté části nepřesahuje 1 normalizovanou
stranu.

(5)

Za plagiátorství velkého rozsahu je považováno takové plagiátorství, kde převzatá část díla tvoří podstatnou
část práce, nebo délka souvislé převzaté části přesahuje 1 normalizovanou stranu.
Článek 3
Vzdělávání v oblasti plagiátorství

(1)

Studenti jsou se základy problematiky plagiátorství a se zásadami správného odkazování na použité zdroje
seznamováni v rámci úvodů do studia.

(2)

Oddělení pro vzdělávací činnost zajistí nejméně 1× ročně školení pro akademické pracovníky univerzity
o problematice plagiátorství a jeho odhalování s využitím technických prostředků dostupných na univerzitě.
Článek 4
Postup při odhalování plagiátů v bakalářské a diplomové práci

(1)

Každý student předkládající bakalářskou nebo diplomovou práci přijme taková opatření, aby minimalizoval
riziko neúmyslného plagiátorství ve své bakalářské nebo diplomové práci.

(2)

Bakalářská nebo diplomová práce vložená do příslušné aplikace UIS je automaticky odeslána do systému
na odhalování plagiátů.

(3)

Po dokončení kontroly práce systémem na odhalování plagiátů generuje UIS automaticky e-mailovou
zprávu, která je zaslána vedoucímu bakalářské nebo diplomové práce. Je-li míra podobnosti 25 % a vyšší,
je e-mail zaslán rovněž vedoucímu ústavu, na kterém byla bakalářská nebo diplomová práce vypracována.

(4)

Jestliže byl vedoucí ústavu upozorněn e-mailem na vysokou míru podobnosti bakalářské nebo diplomové
práce, vyžádá si od vedoucího bakalářské nebo diplomové práce jeho stanovisko a všechny použité
podklady, řádně celý případ posoudí a zpracuje písemné vyjádření, které je prostřednictvím příslušného
studijního oddělení připojeno k zápisu o státní závěrečné zkoušce.

(5)

Vedoucí bakalářské nebo diplomové práce nemůže udělit zápočet za předmět týkající se bakalářské nebo
diplomové práce dříve, než prostuduje protokol o podobnosti předložené bakalářské nebo diplomové práce.

(6)

Je-li v bakalářské nebo diplomové práci odhaleno plagiátorství, neudělí vedoucí bakalářské nebo diplomové
práce zápočet za předmět týkající se bakalářské nebo diplomové práce a zároveň podává podnět děkanovi
k zahájení disciplinárního řízení.

(7)

Je-li plagiátorství v bakalářské nebo diplomové práci odhaleno až po obhajobě bakalářské nebo diplomové
práce, pak ten, kdo toto plagiátorství odhalil, podává děkanovi podnět k zahájení řízení o vyslovení
neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky podle § 47c zákona o vysokých školách. Tato povinnost
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neplatí v případě, že doba uplynulá od obhajoby bakalářské nebo diplomové práce je delší než zákonem
stanovená lhůta, v níž lze řízení o odebrání titulu zahájit.
Článek 5
Postup při odhalování plagiátů v disertační práci
(1)

Každý student předkládající disertační práci přijme taková opatření, aby minimalizoval riziko neúmyslného
plagiátorství ve své disertační práci.

(2)

Disertační práce vložená do příslušné aplikace UIS je automaticky odeslána do systému na odhalování
plagiátů.

(3)

Po dokončení kontroly disertační práce systémem na odhalování plagiátů generuje UIS automaticky
e-mailovou zprávu, která je zaslána školiteli disertační práce. Je-li míra podobnosti 25 % a vyšší, je e-mail
zaslán rovněž vedoucímu ústavu, na kterém byla disertační práce vypracována.

(4)

Je-li v disertační práci odhaleno plagiátorství, uvede školitel tuto skutečnost v žádosti studenta o konání
obhajoby disertační práce a nedoporučí disertační práci k obhajobě. Zároveň podává podnět děkanovi
k zahájení disciplinárního řízení.

(5)

Je-li plagiátorství v disertační práci odhaleno až po obhajobě disertační práce, pak ten, kdo toto
plagiátorství odhalil, podává děkanovi podnět k zahájení řízení o vyslovení neplatnosti vykonání obhajoby
disertační práce podle § 47c zákona o vysokých školách. Tato povinnost neplatí v případě, že doba
uplynulá od obhajoby disertační práce je delší než zákonem stanovená lhůta, v níž lze řízení o odebrání
titulu zahájit.
Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1)

Touto směrnicí rektora se ruší Směrnice č. 2/2015 ze dne 18. 11. 2015, č.j. 19241/2015-921.

(2)

Tato směrnice rektora nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka
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