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Abstract
Králíková, V. Market Analysis for fraudulent seminar and final works in the Czech
Republic. Diploma thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2017
This diploma thesis analyzes Czech market with fraudulent seminar and final
works. It creates an image of subjects, supply, demand and the overall market
functionality. The literary research explores fraudulent behavior, risks faced by
students, and legal aspects. The practical part is based on the analysis of companies that work on the order, the questionnaire survey to obtain the primary data
and the in-depth interviews.
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Abstrakt
Králíková, V. Analýza trhu s podvodnými seminárními a závěrečnými pracemi v ČR.
Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017
Tato diplomová práce analyzuje český trh s podvodnými seminárními a
závěrečnými pracemi. Vytváří obraz o subjektech, nabídce, poptávce a celkovém
fungování trhu. V literární rešerši je rozebráno dané podvodné jednání, riziko, jež
studenti podstupují a právní aspekty. Praktická část je založena na analýze
společností, které vypracovávají práce na objednávku, dotazníkovém šetření
k získání primárních dat a hloubkových rozhovorech.
Klíčová slova
Podvodné jednání, ghostwriting, seminární práce, závěrečná práce, analýza trhu
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1 Úvod
Kdyby se každý z nás měl zamyslet nad tím, jestli někdy nelhal nebo nepodvedl, určitě bychom na sobě všichni našli nějaký ten šrám. Může se jednat o nevinnou
lež, že opravdu nevíte, kdo rozbil hrneček nebo také lži a podvody hodné trestného
činu, které mohou být soudem potrestány i odnětím svobody.
Každý má svoji osobní etickou hranici někde jinde. Svědomí může jednotlivce
tížit už za lež kamarádovi, ale také nemusí tížit ani po krádeži velkého obnosu peněz. Toto vnímání, co je správné a co naopak ne můžeme označit za velice subjektivní. Jak je to tedy s podvody na vysokých školách?
Když odhlédneme od tématiky psaní zkoušek či testů a používání taháků, jsou
tu i další, neméně důležité povinnosti, které musí student plnit a u nichž se lze dopustit podvodného jednání. Jde o psaní prací. Ať už to jsou eseje, úvahy, seminární
práce, či ty nejdůležitější – závěrečné práce, můžou lákat k podvodu stejně jako
napsaný vzoreček v dlani. Internet je plný textů, článků, elektronických knih i děl
jiných autorů, kteří se mohli zaobírat podobnou tématikou, jež je zadána studentovi a pokud mu jde jen o to, aby alespoň něco odevzdal, není nic jednoduššího, než
tyto texty okopírovat. Tím dochází k závažnému činu, k plagiátorství. Tento problém určitě není radno zlehčovat, ale k boji proti plagiátorství slouží již programy,
které jej dokáží identifikovat a studenta tak odhalit.
Závažnější problém se skrývá někde jinde. Jedná se o situace, kde si studenti
nechávají napsat práce od někoho jiného a následně je vydávají za vlastní. Toto lze
popsat výrazem ghostwriting. Právě akademický ghostwriting je dozajista zásadnějším problémem, jelikož se velmi těžce odhaluje a ještě hůře dokazuje.
Tato práce bude zaměřena hlavně na podvody spojené s jednáním, kdy si student nechá za sebe práci napsat. Techniky tohoto podvádění jsou různé, existují
zpracovatelské společnosti, které na těchto aktivitách vydělávají, spolužáci či známí, co mohou přiložit ruku k dílu a také jsou i neznámí jednotlivci, jež vyhledávají
inzeráty a rádi za úplatu vypomůžou.
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V této diplomové práci bude poodhaleno fungování trhu s podvodnými pracemi a také představeny společnosti, které se tímto zabývají a jejich techniky či
postupy. Nebude chybět ani kontrola kvality zpracování textů, jejich odbornost a
včasné dodání. Dále bude srovnáno fungování trhu v České republice a USA. Informace o fungování trhu v USA budou získány z rozhovoru s Davidem Tomarem,
americkým spisovatelem, jež se ghostwitingem živil a vydal i knihu s touto tématikou. Závěrem budou navrhnuta opatření k omezení podvodného jednání a techniky jeho odhalování.

Cíl práce
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2 Cíl práce
Cílem této práce je zmapovat trh s podvodnými pracemi v ČR, vytvořit přehled
cen, aktuální poptávky a také nabídky na tomto trhu. Důraz bude kladen na vysokoškolské seminární a závěrečné práce, které si studenti nechali vyhotovit od někoho jiného. Bude třeba popsat možnosti způsobu vyhotovení, dodací lhůty, ceny a
vyhodnotit kvalitu zpracovaných textů. Díky dotazníkovému šetření budou získána
primární data k posouzení chování a uvažování respondentů. Pro prohloubení informací budou využity hloubkové rozhovory. Veškeré informace budou sloužit
k následnému navržení způsobů odhalování podvodných prací, možností jak zabránit tomuto jednání.
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3 Metodika
Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí a to z literární rešerše a druhé,
klíčové části, kterou je vlastní práce.
V literární rešerši budou popsány způsoby podvodného jednání v případě plagiátorství a ghostwritigu, jemuž bude věnována zvláštní pozornost. Tato práce bude soustředěna hlavně na problematiku právě akademického ghostwritingu, jež se
týká objednání si práce studentem u některé ze společností či přímo zpracovatele.
Dále bude rozebráno, proč studenti podvádějí a problematika rizika, jež podstupují, faktory, které toto rozhodování o podstoupení rizika rozhodují a jaký vliv má
postoj k riziku jednotlivých studentů. V literární části budou také popsána témata,
spojená s podvodnými pracemi, jež byly řešeny v médiích ČR. Závěrem literární
části budou popsány právní aspekty tohoto podvodného jednání a to za pomocí
metody řízeného rozhovoru s advokátkou, Mgr. Kameníčkovou, jež se ve složité problematice orientuje.
Úvodem praktické části budou představeny některé společnosti zabývající se
zpracováním prací na objednávku. Jejich výběr bude proveden náhodně za pomocí
vyhledavače google.com, kde bude vybráno celkem 10 společností po zadání spojení „vypracování bakalářské práce“. U těchto nalezených webových stránek bude
dohledán jejich provozovatel případně majitel. Dále budou webové stránky popsány, konkrétně jejich obsah, vzhled i uživatelská přizpůsobenost. Nebude chybět ani
orientační přehled cen, jež jednotlivé společnosti požadují za své služby, zda nabízejí možnost spolupráce a jaké jsou jejich požadavky na osobu zpracovatele.
Dále bude představena návštěvnost webových stránek nabízející zpracování
prací ve školní síti MENDELU. Data budou získána od administrátorů sítě a následně budou výsledky okomentovány.
Poté budou společnosti, jež byly popsány v předchozí kapitole, osloveny
k vypracování eseje dle zadání od vedoucího diplomové práce Mgr. Tomáše Foltýnka, Ph.D. Téma bude zvoleno takové, které vypracovávali i jeho studenti na
Mendelově univerzitě v Brně a bude zde poté možnost porovnat kvalitu zpracování
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nejen mezi společnostmi navzájem, ale i mezi prací vypracovanou studentem a
zpracovatelem od oslovené firmy. Způsob oslovování bude probíhat za pomocí objednávkových formulářů na jednotlivých webových stránkách. Hodnoceno bude
množství informací, jež musí dle požadavků jednotlivých společností objednavatel
dodat, do jaké míry může zůstat v anonymitě a kolik informací musí odhalit. Zde se
firmy od sebe začnou odlišovat cenovými nabídkami a nabídkou dalších poskytnutých služeb. Každá z oslovených společností bude dotázána na možnost poskytnutí
slevy. Jednotlivé odpovědi budou vyhodnoceny a ze všech společností budou vybrány dvě, u nichž budou práce i objednány pro účely vyhodnocení kvality zpracování. Požadavky na tyto společnosti budou takové, že jejich první cenová nabídka
nebude patřit k nejlevnějším, budou ochotny poskytnout slevu a nabídnou ještě
nějakou službu navíc zdarma.
U vybraných dvou společností bude sledován průběh zpracování, rychlost dodání slíbených materiálů a způsob komunikace. Po odevzdání Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. poskytne odborný názor na kvalitu zpracování obou prací a porovná ji
s pracemi studentů.
V další části práce bude využita metoda dotazníkového šetření, jež se bude
zaměřovat na respondenty, kteří studují či studovali na vysoké škole. Dotazník bude vytvořen online za pomocí formuláře Google forms a dále distribuován na sociálních sítích mezi studenty a absolventy vysokých škol v ČR. Dotazník bude sestavován tak, aby byl jednoduchý a jeho vyplnění zabralo minimum času. Po prvotním
testování budou odstraněny nedostatky a následně bude dotazník zpřístupněn.
Až bude ukončeno sbírání odpovědí, budou data převedena do souboru typu
Excel a následně očištěna o neúplné či nevhodné odpovědi, které nesouvisí s tématikou dotazníku. Následně bude dotazník vyhodnocen za využití kontingenčních
tabulek a poté zkoumány statistické závislosti. Metodou kvalifikovaného odhadu
bude stanoven minimální obrat na trhu s podvodnými závěrečnými a seminárními
pracemi a také budou stanoveny limity tohoto odhadu.
Vyhodnocení vzájemných závislostí mezi veličinami bude uskutečněno za pomocí softwaru Statistica a to analýzou rozptylu. Tato analýza je metoda matema-
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tické statistiky, jež zkoumá vztah mezi závislou a jednou nebo více nezávislými
proměnnými. Pro zjištění těchto závislostí bude využita jednofaktorová ANOVA,
což je nejjednodušší případ analýzy rozptylu, kde je analyzován účinek jednoho
faktoru na zkoumanou závisle proměnnou veličinu. Data pro tuto analýzu musejí
být číselná, proto bude třeba vhodně text převést na číselné hodnoty.
Test bude uskutečněn na hladině významnost 0,05. Nulová hypotéza bude testována za pomocí p-hodnoty. Pokud p>0,05, nulovou hypotézu nezamítáme. Z toho
plyne, že nezávislá proměnná nebude ovlivňovat závislou proměnnou. Naopak pokud p<0,05, potom zamítáme nulovou hypotézu a výsledkem bude, že nezávislá
proměnné tu závislou ovlivňuje. (Hendl, 2012)
Další metodou využitou v práci budou hloubkové rozhovory s vybranými respondenty, jako metoda kvalitativního výzkumu. Tyto rozhovory budou vedeny jak
se zpracovateli, tak zadavateli práce a jejich cílem bude doplnit informace, které
nebyly zjištěny v dotazníkovém šetření a také zjisti osobní postoje a zkušenosti
s rozebíranou problematikou. K této části bude doplněn také rozhovor s Davidem
Tomarem, americkým autorem, jež má mnohaleté zkušenosti s ghostwrtingem
právě v USA. Informace zjištěné z jeho zkušeností budou sloužit k porovnání situace v ČR a USA.
V další kapitole budou navržena opatření pro prevenci proti podvodnému
jednání a možné způsoby jeho odhalování. Závěrem budou v diskusi shrnuty hlavní
poznatky práce, z nichž některé budou podloženy i výsledky a zkušenostmi ze zahraničí.

Literární rešerše
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4 Literární rešerše
4.1

Plagiátorství
Norma ČSN ISO 5127–2003 definuje plagiát jako „představení duševního dí-

la jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého
vlastního“. Obecně se ale nemusí nutně jednat o převzetí díla jako takového, ale za
plagiátorství se dá označit i nedbalé, nepřesné či vynechané citování. (Magazín Vysoké školy [online], 2017)
Česká terminologická databáze definuje význam slova plagiát jako „Nedovolená napodobenina (přesná nebo částečná) uměleckého nebo vědeckého díla jiné
osoby, která je bez uvedení předlohy vydávána za originál; její původce tak porušuje autorská práva autora původní předlohy.“ (Celbová [online], 2017)
Cizek (2003) ve své knize píše, že pro plagiátorství jako takové neexistuje
přímo přesná definice a na tom se shodují mnozí akademikové, i když existuje plno
naprosto uspokojujících definic. Za důležité je ovšem považováno to, aby studenti
či autoři různých děl plagiátorství znali, rozuměli tomuto pojmu a věděli, kdy se o
něj jedná a kdy ne.
Ve světě je k detekci plagiátorství využíváno velké množství systémů. Příkladem mohou být softwary jako Turnitin, Moss, Scan My Essay a další. K odhalování
tohoto jednání slouží v ČR systémy jako Theses.cz, jež odhaluje plagiátorství u závěrečných prací a systém Odevzdej.cz, který je na Theses.cz a odhaluje plagiáty u
seminárních a jiných prací. Oba tyto systémy fungují na principu porovnávání textového obsahu a nalézání shody. (opisovani.cz [online], 2017)
V jakých případech se tedy jedná o plagiátorství? Miguel Roig, Ph.D. ([online],
2006) uvádí následující případy:


Pokud autor práce doslovně přebírá text jiného autora a neoznačí jej
uvozovkami, případně jiným způsobem a dále neuvede jméno autora
originálního textu.
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Pokud do svého textu autor plynule zařadí, byť jen krátkou, formulaci
cizí myšlenky a neuvede jejího původního autora.



Dále pokud je do textu zařazena větší část cizího textu - navzdory odkazu.



Když do textu zařadí autor parafrázovanou myšlenku jiného autora bez
uvedení zdroje a původce.



Pokud je autorem do textu zařazena větší část z elektronického či internetového zdroje a to bez uvedení autora.



Dále také když je do textu zařazeno schéma, tabulka nebo obrázek bez
uvedení původního zdroje.



O plagiátorství se jedná, i když se do textu zařadí obrázek s označením
copyrightu bez souhlasu nositele copyrightu.

4.2

Ghostwriting
Ghostwriting jako spojení slov ghost-writing znamená dle slovníku cizích

slov tvorbu textů na objednávku, jejichž autorství je ve výsledku přisouzeno objednateli. (ABZ.cz: slovník cizích slov [online], 2017)
Za ghostwritera se dá označit osoba, která profesionálně píše knihy, články, blogy,
písně či jiné texty, které jsou ale připsány jiné osobě. Najímání těchto osob na práci
může mít nespočet důvodů, řadit se mezi ně může to, že autoři nemají dostatek
času, zkušeností či znalostí. Někdy ghostwriter jen strukturuje a upravuje text, aby
vyhovoval požadavkům, jindy musí přijít s vlastními nápady a myšlenkami, které
pro zadavatele vypracovává dle daného zadání.
Placeni jsou ghostwriteři buď za stránku, slovo, celkovým počtem slov, paušálně, procentním podílem z výnosu nebo kombinací těchto možností.
Vztahy mezi zadavatelem a ghostwriterem bývají smluvně upraveny. Tam
bývá také doložka o tom, zda bude spolupráce plně anonymní a veškeré zásluhy
budou patřit zadavateli, který ovšem za to uhradí ghostwriterovi dohodnutou odměnu. Dále je také možnost zveřejnit i jméno ghostwritera, což se může dělat pro
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ušetření nákladů. Také se využívá označení za přispěvatele, spoluautora, asistenta
či výzkumného asistenta. (Ghostwriter - Wikipedia [online], 2017)
Na webu inklyo.com je popsáno několik typů ghostwritingu. Lze jej rozřadit
do následujících kategorií.


Autobiografe – tohoto využívají hlavně slavné osobnosti, které nemají takové dovednosti, aby byli schopni text napsat sami za sebe a dosahoval takových kvalit, aby byl konkurenceschopný vůči jiným dílům. Také může být pro autora těžké psát sám o sobě, proto volí raději někoho, kdo má objektivní pohled na popisované události.



Rodinná historie – kde je podobně jako u autobiografie využíváno
hlavně toho, že ghostwriter není nijak předpojatý.



Beletrie – pokud má člověk danou myšlenku, ale neumí ji sám převést na papír, umožní tak zkušenějšímu člověku, aby jeho nápady
přepsal do vhodné formy.



Scénáře – vzhledem k tomu, že se tento typ textu velmi liší od psaní
příběhů, je potřeba mít dané znalosti a zkušenosti z oboru a ani silný
příběh nedokáže být dobře přepsán do scénáře, pokud autor nerozumí tomu, jak následně funguje práce s kamerou, obrazem a střihem.



Obchodní záznamy – firmy najímají ghostwritery aby rozepsali poznámky a témata schůzí do formátů vhodných k uchování či prezentaci.



Návody k použití – ty musejí doprovázet téměř všechny výrobky od
elektroniky, přes nástroje až po léky. Je třeba, aby bylo vše popsáno
jasně, stručně a srozumitelně.



Blogy – doba, kdy blogy sloužily pouze jako osobní diáře, jsou už
téměř pryč, většina se již využívá pro reklamu, prodej a další marketingové cíle. Publikovaný obsah musí čtenáře přilákat a zaujmout.
Ghostwriteři tak mohou napomáhat tvoření tohoto obsahu novými
nápady.
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Lékařské a vědecké dokumenty – výzkumní pracovníci a vědci i přes
svoji odbornost nemusejí mít talent či dostatek času pro psaní lékařských zpráv či článků do časopisů. Své výzkumy tak mohou sdílet s
veřejností pomoc textů od ghostwriterů.



Projevy – ty musejí být nejen přesvědčivě proneseny, ale také korektně sestaveny, aby měly na posluchače daný vliv.



Obsah sociálních médií – spravování osobních účtů pro lepší pokrytí
všech událostí či aktivit, rychlá aktualizace a v neposlední řadě relevantní obsah.

Tento

výčet

však

není

kompletní,

elektronická

encyklopedie

en.wikipedia.org (2017) uvádí také shodné oblasti, která dále doplňuje o další odvětví, ve kterých se ghostwriting objevuje:


Fikce – periodické vydávání knih na pokračování může být také dílem ghostwriterů. Aby se edice dobře a hodně prodávali, skupiny
prodávají pod jedním pseudonymem sérii knih, které mají společný
styl, jména a data.



Náboženské texty



Hudba – kde se nejedná jen o texty písní, ale i znělky, filmovou hudbu
či skladby jako takové



Akademický ghostwriting – téma, které jiné zdroje neuvádějí ve
výčtu typů ghostwritingu. Psaní esejí, seminárních a závěrečných
prací za studenty se totiž od všech ostatních typů odlišuje. Díky tomu, a také protože je hlavním tématem diplomové práce, mu bude
věnována zvláštní pozornost.

4.2.1

Akademický ghostwriting

Akademický ghostwriting je třeba od toho běžného, který se týká psaní kuchařek, autobiografií, článků či jiných textů, oddělit, jelikož tyto práce nemají úplně
stejný účel. Jeho záměrem je podvod. Nejde již o zpracování pěkných vět pro zvý-
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šení publicity jedné z celebrit. Ghostwriter totiž ví, že jeho práce, bude použita k
zavádění pedagogů a k podvádění vzdělávacích institucí. Co je důležité zmínit, že
toto podvádění není snadné rozpoznat, ale ani z něj studenty usvědčit. (bestschools.org [online], 2017)
Ghostwriting v akademické sféře lze rozdělit na dvě skupiny. Buďto existují
společnosti, jež se tímto zabývají nebo také nezávislí odborníci, kteří pracují sami
na sebe. Všichni nabízejí studentům zpracování jejich esejí, seminárních, či závěrečných prací. V angličtině je též možnost se setkat s výrazem „essay mills“ jež popisuje právě tyto služby, které jsou nyní již ve většině případů poskytovány online.
I když toto jednání je považováno za neetické a při jeho prokázání hrozí studentům
potrestání dle rozhodnutí univerzity, nejedná se o nelegální činnost a to ani v USA
či Velké Británii, kde je tento problém daleko více rozšířen i díky velkému procentu
zahraničních studentů.
Na internetu je v dnešní době možné dohledat opravdu velké množství různých studentských děl a prací, jimiž se mohou ostatní dále inspirovat, či je někteří
přímo kopírují. Tak ale dochází k plagiátorství, které je snadné odhalit i prokázat.
U práce napsané ghostwriterem to nelze, jelikož si zpracovatelé dávají na toto pozor a všechna jejich díla jsou originály. Univerzity vyvíjejí strategie a snaží se
s tímto problémem bojovat pomocí ústních zkoušek, kde prověřují znalosti, jež by
měl student díky práci získat. (en.wikipedia.org [online], 2017)
Využívání služeb ghostwritera u vysokoškolských prací by mělo být považováno za neetické. V knize Handbook of Academic Integrity (Bretag, 2015) je ale
zmiňován i jiný pohled. A to takový, že akademický systém je již natolik zkorumpovaný, že nechat si vypracovat práci třetí osobou již není takový problém, jelikož
často i vyučující využívají práce a pomoci studentů k vypracování svých vlastních
děl. Ať už se na to člověk dívá tak či onak, vydávání cizí práce za vlastní se dá klasifikovat za podvodné jednání, které by mělo být trestáno.
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Proč studenti podvádějí
Podvádění pro studenty není žádný nový pojem. Školy se potýkají s různými

typy podvádění. Může se jednat o taháky, používání nedovolených pomůcek, podvody u testů nebo také plagiátorství či ghostwriting. Problematiku toho, proč vůbec studenti podvádějí a co je k tomu motivuje, řešil autor Mark Brimble v knize
Handbook of Academic Integrity (Bretag, 2015) který uvedl následující důvody:


Měnící se postoje
Dá se říci, že tato studentská kultura spojená s podváděním, je v dnešní
době stále více akceptována. Studenti přemýšlejí jen ve svém vlastím
zájmu a snaží se i z mála toho vytěžit co nejvíce a na pověsti a postavení školy, či jejich etických zásadách jim až tolik nezáleží.



Výchova, vzdělávání, učení
Studenti se často dopouštějí podvodu díky neznalosti. Protože je nikdo
neupozornil na to, že nemají podvádět nebo že se dopouštějí plagiátorství, ani je nenapadne, že něco dělají špatně. A to se týká hlavně studentů prvních ročníků, jež na středních školách měli jiné standardy, povinnosti a zodpovědnost, než nyní, po přechodu na vysokou školu.
Dále akademici na vysokých školách často nebývají vyškolení pedagogové. Nutnost práce s osnovami, neznalost pedagogických postupů či
tlak na plnění výukového plánu je může natolik zahltit, že nedokáží následně správně vyučovat a studenty vést.



Osnovy
Náplň výuky je velmi důležitým faktorem, který studenty ovlivňuje.
Pokud nejsou dostatečně zapojováni do výuky, neprojevují takový zájem. Dále také pokud věří, že i přes snahu bude jejich ocenění nízké,
vyhledávají jiné způsoby, jak si práci ulehčit. Dále osnovy, které se nijak nemění, nepřizpůsobují a zůstávají stejné, vedou u mnoha studentů
k podvádění, protože je pro ně jednoduché získat podklady od studentů z minulých let, kteří již daný předmět absolvovali.
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Situační faktory
Co velmi studenty ovlivňuje, jsou jejich vrstevníci. Pokud vidí podvádění u nich, už se tolik neobávají podvádět také a na druhou stranu ti,
co nepodvádějí, se mohou cítit ukřivděni, že museli vynaložit více úsilí
a při tom získali například stejné ohodnocení, jako ti, jež podváděli. Pokud však jednou studentovi přestupek projde, je velká pravděpodobnost, že se pokusí o podvod znovu. Když jsou zavedené tresty příliš
nízké, nebojí se do rizika jít.



Život moderního studenta
V dnešní době trpí často studenti nedostatkem času, ať už mají práci,
rodinu či se věnují koníčku, každá z těchto aktivit může být pro studenta větší priorita než studium. Právě z tohoto důvodu se mohou uchylovat k podvádění, aby využili svého času k činnostem pro ně důležitějším. Hodně studentů je také silně pod tlakem, co se týká dobrých známek a výsledků. Aby získali tolik vytoužené uznání či stipendium, bývají ochotni spáchat i podvod.



Život moderního akademika
Na akademiky jsou kladeny stále větší požadavky, snižují se jejich počty, ale zase se zvyšují počty studentů. Vyučující by měli sami chtít detekovat podvodná chování a snažit se je minimalizovat. Někdy však toto pro ně není možné, či nemají dostatečnou snahu se do tohoto zapojovat.



Individuální charakteristika studenta
o Věk – mladší studenti na školách mají obecně větší sklon
k podvádění
o Pohlaví – muži méně dodržují etická pravidla než ženy
o Jazykové schopnosti – pokud student nezvládá sám přenést
myšlenku na papír, je zde pravděpodobnost, že si nechá od někoho vypomoci
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o Zahraniční studenti – stejně jako u těch, jež si nejsou jistí svým
psaným projevem, toto může platit u zahraničních studentů,
kteří píší v cizím jazyce
o Internet a technologie – jednoduchý přístup k online dokumentům a informacím láká studenty k podvádění

4.4

Riziko
Pojem riziko je dle Tichého M. (2006) velice těžké přímo úzce definovat.

Velmi totiž záleží na odvětví, oboru a problematice, ve které se pohybujeme a kde
chceme toto riziko určovat. Lze jej určit jako pravděpodobnost toho, že nastane
nějaký jev, možnost, nejistota či nebezpečí.
Vnímání rizik je samozřejmě individuální a dá se říct, že velkou měrou se na
něm podepisují okolnosti a situace, do kterých se jednotlivec dostane. Ve své knize
Ovládání rizika: analýza a management M. Tichý (2006) určuje vlivy, jež působí na
citlivost hodnotitele vůči danému riziku.:


Zkušenost



Věk



Znalost situace



Znalost scénáře nebezpečí



Informace o změnách nebezpečí



Doba od poslední realizace nebezpečí



Bezprostřednost následků



Povaha následků



Pohlaví



Osobní situace



Důvěra



Intenzita znepokojení

Studenti, kteří si za sebe nechávají pracovat texty, podstupují sami o sobě riziko. Pravděpodobnost toho, že dokáží práci obájit je sice velká, nicméně stále tu
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existuje i riziko toho, že budou muset jít před disciplinární komisi, kde bude jejich
přestupek řešen. Hrozí jim například vyloučení ze studia či odebrání titulu. Jak již
bylo řečeno, to zdali podstoupí student dané riziko, záleží ve většině případů na
okolnostech a situaci v jaké se aktuálně nachází. Vliv ale mohou mýt i výše popsané
jevy či postoj k riziku.
V mikroekonomii je řešen problém chování spotřebitele v podmínkách rizika.
Holman (2007) měří riziko podle jeho pravděpodobnosti a to tak, že nižší pravděpodobnost výsledku znamená větší riziko. Příkladem může být tedy situace rozhodování, mezi možností, že si student napíše práci sám nebo si ji nechá napsat. To,
že si práci napíše sám, je jistota, nebude se muset bát nepříjemností. Pokud by si
práci student nechal napsat, ušetří sice čas, ale na druhou stranu je zde možnost, že
bude podvod odhalen.
Jak se tedy student rozhodne, to bude záležet na očekávaném užitku. Dále důležitý bude jeho postoj k riziku. Ti, jež jsou averzní k riziku, budou preferovat variantu jistoty, jelikož jim přinese větší užitek. Naopak situaci rizika, kdy si práci nechají napsat, budou preferovat ti, kteří riziko vyhledávají, přinese jim to větší užitek. Studenti s neutrálním postojem k riziku budou mít stejný užitek z obou variant.

Obrázek 1 Postoje k riziku (Zdroj: Holman, 2007)

Dále v knize Holman (2007) rozebírá problematiku ekonomie zločinu, což je
přístup k chování zločinců, jež prosazoval americký ekonom Gary Becker. I když
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jednání, které je tématem práce nelze klasifikovat jako zločinné, je zde popsána
důležitá myšlenka, kterou lze využít i v problematice psaní prací třetí stranou.
Na zločinné jednání i podvádění ve školách jde totiž globálně pohlížet tak, že
jde o jednoduché kalkulování rizik a výnosu. Tak jako lupič v bance může znát
pravděpodobnost jeho dopadení a výnos, který může získat, může i student vědět,
jaká je pravděpodobnost, že bude jeho jednání odhaleno a jaký jeho výnos - získaný titul, jež mu dále může pomoci k získání lépe placené práce.
Nyní není tak úplně podstatné, aby člověk, páchající tyto podvody vyhledával riziko, čili křivka jeho postoje k riziku byla konvexní. I ten, kdo má averzní postoj k riziku totiž může mít větší užitek z toho, že spáchá podvod či zločin, jelikož
výnos je vysoký a pravděpodobnost dopadení malá. Jeho užitek z poctivosti by byl
tedy menší, proto se racionálně rozhodne pro druhou možnost. Důležitá myšlenka
tedy zní: „Čím vyšší pravděpodobnost dopadení, tím nižší zločinnost.“ A dále také:
„pouhé zvýšení trestů stačí k tomu, aby lidé averzní k riziku dali přednost poctivosti
před zločinem.“ (Holman, 2007)

4.5

Problematika akademického ghostwritingu řešená
v médiích ČR
V České republice v současné době řešení problému ghostwritingu na ško-

lách příliš často diskutované téma. Lucie Jarkovská (2015) ve svém článku poukazuje na rozrůstající se trh, na kterém již vydělává několik desítek firem. Vzhledem
k tomu, že díky internetu je nyní snadnější komunikace, je i pro podnikatele
v tomto oboru jednodušší si najít dostatek klientů. Autorka vyzdvihuje práci společnostní nad jednotlivci, jelikož dokáží nabídnout komplexnější zpracovatelské
služby a mají širokou škálu ghostwriterů z více oborů.
Další výhodu u agentur vidí v anonymitě a odosobnění, takže se zadavatel
práce může schovat za přezdívku a nikdo nemusí vědět, že k tomuto řešení přistoupil. Přitom anonymitu jistě rádi vyhledávají i jednotliví zpracovatelé.
Lidové noviny v roce 2015 zveřejnily na serveru Lidovky.cz případ pedagoga Jiřího Zmatlíka. Ten veřejně v příspěvku na sociální síti Facebook nabízel kromě
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doučování, také výpomoc s vypracováním závěrečné práce. Na osobní schůzce redaktorce Lidovky.cz nabízel vypracování celé práce a to za cenu minimálně čtyřicet
tisíc Kč. Přislíbil anonymitu a veškerá zodpovědnost měla jít na zadavatelku práce.
Samotný pedagog by se bránil tím, že poskytnul pouze ony konzultace. I když reálně žádná práce neměla být vypracovaná, stálo toto počínání pedagoga jeho místo
na ČVUT. Proto nejen zadavatelé, ale i zpracovatelé raději zůstávají v anonymitě.
(Kabátová Š. a) [online], 2015)
Dále se autorka Šárka Kabátová po odhalení praktik pedagoga, zaměřila na
tématiku společností, jež práce vypracovávají. Pro server Lidovky.cz psala článek
Diplomka napsaná za peníze, kde se pokoušela od společností získat informace o
trhu, po čem je největší poptávka, nicméně odpovědi společností byly vyhýbavé či
nechtěly odpovídat vůbec. Velká pozornost je v článku věnovaná odhalování podvodného jednání a postoje vysokých škol. Mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek
se vyjádřil takto: „Odhalit takové jednání je obtížné, ale v žádném případě to není
nemožné. Pokud by vyhotovená práce soukromou firmou byla po vypracování znovu
prodána dalšímu subjektu, byla by tato práce odhalena s největší pravděpodobností
jako plagiát.“ Mluvčí Vysoké školy ekonomické Julie Daňková se vyjádřila následovně: „Odhalit nebo přesněji pojmout podezření, že práci nenapsal sám student, je
možné pouze na základě průběžné práce se studentem. Pak je možné poznat, že student svoji práci nezná. Nicméně jasný důkaz toho, že si práci nechal zpracovat, se
většinou hledá těžko. Antiplagiátorské systémysamozřejmě nepoznají, že student
práci nenapsal sám.“
Dle akademické obce je nejlepším způsobem prevence proti podvodnému
jednání, u vypracovávání prací, právě konzultace mezi studentem a vyučujícím.
Zde je ale poukazováno na problém, jenž se vyskytuje na některých školách. Ne
všude mají vyučující pouze malý počet studentů, s nimiž jsou schopni vše konzultovat. A ve velkém počtu prací, se nemusí podařit studenty, kteří podvádí, odhalit.
(Kabátová, Š. b) [online], 2015)
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Právní aspekty
Tato kapitola bude zaměřena na právní aspekty podvodného jednání, které

se týká toho, že si za sebe nechá student vypracovat práci, jenž následně vydává za
svoji. Protože tato problematika je hodně odborná a nejedná se o banální, pravidelně řešenou situaci, byla o konzultaci a odborný výklad požádána paní advokátka Mgr. Eva Kameníčková.
„Pro pojem podvodné jednání v platném českém právu neexistuje jednotná definice. V zásadě je tomu tak proto, že podvodné jednání má v různých právních odvětvích odlišný charakter. Český právní řád má charakter práva psaného a jeho pramenem jsou právní normy, které přijímá Parlament České Republiky jako zákonodárný
orgán.“ (Čírtková, 2005)
Trestný čin podvodu je dle §209 trestního zákoníku 40/2009 Sb. takový čin,
kde pachatel uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné
skutečnosti a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou (to znamená
nejméně 5000,- Kč).
Podle Mgr. Kameníčkové se v tomto případě o trestný čin podvodu nejedná,
jelikož zde chybí právě daný prvek způsobení škody. I když v článku na webu České televize z roku 2014 tehdejší náměstek ministra školství pro legislativu a strategii pan Petr Mlsna tvrdí opak a to, že se při tomto chování jasně studenti dopouštějí právě trestného činu podvodu. (Česká televize [online], 2017) Otázkou tedy je,
jakým způsobem by dle Petra Mlsny byla škoda vyčíslena.
Pokud by tento čin nebyl klasifikován jako trestný čin podvodu, mohlo by se
jednat o trestný čin poškozování cizích práv, kde podle § 181 trestního zákoníku
40/2009 stojí: Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že a) uvede někoho v omyl, nebo b) využije něčího omylu, bude potrestán odnětím svobody až na
dvě léta nebo zákazem činnosti. Tím, že si práci nechá za sebe student vypracovat,
uvádí univerzitu v omyl, protože vydává cizí dílo za své. Dále je pak vysoká škola je
poškozena na svých právech, a to protože udělila akademický titul někomu, kdo
podmínky jeho udělení ve skutečnosti nesplnil. Můžeme mluvit o tom, že takovým
jednáním se snižuje prestiž vysoké školy.
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Za pachatele by v tomto případě byl označen student, jenž vydává cizí práci
za vlastní. Zpracovatel, neboli ten, kdo onu práci vyhotovil, by byl dle Mgr. Kameníčkové v postavení účastníka na trestném činu, a to jako pomocník dle ustanovení
§ 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku (tj. ten, kdo umožnil nebo usnadnil jinému
spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek,
vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v
předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu).
Dále byla řešena problematika autorství dle autorského zákona 121/2000
Sb. Pokud si chce student nechat napsat práci, má dvě možnosti. Buď využije služeb některého ze spolužáků, kamarádů, či jiného zpracovatele, kterého však kontaktuje osobně nebo osloví jednu ze společností, jež nabízí zpracování prací.
Pokud se bavíme o situaci, že práci vytvoří právě daný jednotlivec, pak tento
zpracovatel je autorem díla a má k dílu osobnostní i majetková práva. Mezi osobnostní práva náleží právo autora rozhodnout o zveřejnění svého díla, dále má právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být
jeho autorství uvedeno při zveřejnění jeho díla. Má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do svého díla. Jiná osoba nesmí dílo užívat způsobem snižujícím hodnotu díla. Osobnostních práv se autor nemůže vzdát, tato práva jsou nepřevoditelná a smrtí autora
zanikají. Mezi majetková práva patří právo dílo užít (rozmnožování, rozšiřování,
pronájem, půjčování díla atd.) a tzv. jiná majetková práva. Autor má právo své dílo
užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva (na základě
licenční smlouvy). Tady pak záleží, co je obsahem smlouvy, jaká oprávnění autor
na druhého převede.
Jinými slovy, pokud za nás kamarád napíše závěrečnou práci, pak je autorem on a může si s daným dílem dělat cokoli. Pokud se dohodneme, že text bude
použit k odevzdání a obhajobě, pak je to možné. Zde je potřeba zmínit, že pouze
ústní dohoda by mohla být náchylná na to, že autor bude tvrdit, že svolení neposkytnul a užití jeho díla by bylo neoprávněné. Když bude dohoda znít tak, že užít
dílo může pouze jedna osoba a to objednavatel, pak zpracovatel zůstává autorem,
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ale ten už jej používat nemůže, nelze jej například dále poskytnout někomu jinému.
Právně by se jednalo dle autorského zákona 12/2000 Sb. o tzv. „poskytnutí výhradní licence k dílu“.
Druhou možností, kterou může student využít, je tedy objednání práce u dané
společnosti zpracovávající texty. Pokud dílo vytvoří zaměstnanec společnosti, u
které si student vyhotovení diplomové práce objednal, je autorem tento zaměstnanec a zůstávají mu zachována osobnostní práva k dílu (právo osobovat si autorství,
právo na nedotknutelnost díla…). Autorský zákon upravuje vyvratitelnou právní
domněnku, že autor udělil zaměstnavateli svolení ke zveřejnění díla, jeho úpravám,
zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného,
jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem.
Zaměstnavatel (tedy společnost) dále může vykonávat majetková práva k dílu (dílo
sám užít, udělovat třetím osobám licence k užití díla, včetně práva sublicence a postoupení licence, a pobírat užitky z výkonu těchto práv). Zde hovoříme o režimu
tzv. zaměstnaneckého díla, kde autorem zůstává zaměstnanec, ale s tím, že zaměstnavatel má k vytvořenému dílu práva výše popsaná. Tedy licenční smlouvu k
užití díla bude student uzavírat se společností a opět bude záležet na jejím obsahu,
a zda obdrží výhradní či nevýhradní licenci.
Je zřejmé, že právní problematika v tomto oboru je velmi složitá a na jednotlivé činy je možno se dívat z více pohledů. Důležitý je fakt, že se studenti při využívání ghostwriterů u akademických prací, podvodu skutečně dopouštějí. Pokud by
však toto jednání mělo být i právně řešeno, bylo by zcela jistě nelehké usvědčit
viníka, pokud by se nenašel původní autor díla.
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5 Vlastní práce
Vlastní práce bude sloužit k představení situace na trhu s podvodnými závěrečnými pracemi. První část bude věnovaná firmám, jež nabízejí zpracování podkladů. Dále bude následovat dotazníkové šetření nejen k určení míry využívání
těchto společností, ale i jiných způsobů podvádění a názorů respondentů na celou
problematiku. Jejich názory a příběhy budou posléze rozebrány v příbězích vypracovaných s rozhovorů.

5.1

Společnosti zabývající se vypracováváním prací
Pokud si student chce nechat pomoci se zpracováním jakékoli práce, má

spoustu možností, jak to udělat. Může oslovit známé, spolužáky, napsat si inzerát či
vyhledat neznámého zpracovatele, práci může také okopírovat nebo je zde možnost využít společností, které nabízejí zpracování prací na internetu. Tato část práce bude zaměřena právě na ně.
Bylo vybráno 10 společností, které nabízejí služby k vypracování podkladů
pro seminární či závěrečné práce. Tyto společnosti byly vybrány náhodně na vyhledávači google.com, nejedná se tedy o výčet všech, pouze o vzorek, který bude
sloužit k porovnání. Nejprve budou společnosti představeny a vzhledem k tomu, že
u většiny společností je nabídka velmi podobná, případně nabízejí práce tzv. na
míru, budou pro srovnání společnosti osloveny k vypracování dané práce a následně bude provedeno porovnání výhodnosti nabídek.

5.1.1

prodiplom.cz
Tyto stránky jsou k dispozici také pod URL adresou www.seminarkyza1.cz

Jak sami píší na webových stránkách, jedná se o “ profesionální on-line službu pro
psaní, editaci a korektury textů, která pomáhá studentům a absolventům především vysokých škol.”(prodiplom.cz [online], 2016) Oficiálně je tato doména registrovaná pod společností ABRIO SERVICE s.r.o., Praha, jejímž jednatelem je Ing. Pa-
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vel Orság. Tato společnost patří do skupiny AVE Bussines s.r.o. (rejstriky.finance.cz
[online], 2016)
Na svých webových stránkách slibují, že každý text je originálem, neposkytují žádné osobní informace třetím osobám (a to ani pisateli, či editorovi). Zaručují
včasné dodání práce s příslibem vrácení peněz při nedodržení tohoto slibu. Stejně
tak nabízí přepracování práce na vlastní náklady při jakékoli reklamaci. Pisatelé u
této společnosti zůstávají v anonymitě, lze jim předat vzkaz či využít chat, ale přímá telefonická či osobní komunikace se zde nenabízí - pouze zprostředkovaná přes
zákaznickou podporu.
Proces objednávání funguje přes objednávkový formulář, kde po jeho vyplnění získá klient své přihlašovací údaje. Díky nim se může přihlásit do uživatelského účtu, ve kterém se nachází detail objednávky a také chat, díky němuž může klient komunikovat s přiřazeným pisatelem.
Návrh ceny objednávky získá klient po zpracování objednávky na email.
Úhradu lze provést jednorázovým příkazem či vkladem na účet. Hotová práce se
klientovi odesílá na email.
Na webových stránkách je také uvedeno, že tato ”služba je v souladu se zákony České republiky. Nabízíme pouze a výhradně zpracování podkladů, studijních
materiálů dle požadavků zákazníka a ne kompletních školních prací. Vše v souladu s
etickým kodexem.” (prodiplom.cz [online], 2016)
Ceny za zpracování práce jsou od 199Kč za normostranu, korekturu nabízejí
od 19Kč za stranu a formátování dokumentů od 29Kč za stranu.
Design webových stránek je vkusný, přehledný, nápaditý a nepůsobí lacině.
Dá se říci, že budí důvěru, že práce bude vypracována kvalitně.
(prodiplom.cz [online], 2016)
Během roku 2017 byla URL adresa stránek prodiplom.cz zrušena. Stránky
již fungují pouze na adrese seminarkyza1.cz
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svetseminarek.cz
Webové stránky světseminárek.cz nenabízejí až tolik informací o společnos-

ti jako takové. Jako předmět podnikání uvádí, že: “dodává zpracované různorodé
informační materiály převážně v textové podobě, které jsou v elektronické formě.
Podobu, rozsah a téma materiálu, definuje zákazník v objednávkovém formuláři. “
(svetseminarek.cz [online], 2016)
Prvním krokem je vytvoření nezávazné objednávky, které se dá uskutečnit
přes formulář, email či telefonicky. Po obdržení objednávky slibuje Svět seminárek
vyhledání nejvhodnějšího zpracovatele. Při tom odkazuje na velké množství zpracovatelů, které má údajně k dispozici. Po vytvoření objednávky je vytvořen klientovi účet, na který se může přihlašovat, přidávat informace či vkládat soubory pro
zpracovatele. S tím by měla být možnost anonymně komunikovat pomocí chatu a
neustále tak kontrolovat postup zpracování podkladů. Během zpracovávání jsou
také klientovi odesílány ukázky zpracovaného textu. Před odesláním hotové práce
by vše mělo být ještě překontrolováno administrátory, zda práce splňuje zadané
požadavky.
Na webových stránkách se nacházejí také ukázky některých prací. Tyto práce byly překontrolovány systémem odevzdej.cz, který odhaluje plagiátorství. Díky
tomu byla odhalena shoda na webových stránkách www.rychleseminarky.cz, která
má i stejný vzhled a formát jako Svět seminárek, takže se pravděpodobně jedná jen
o další doménu stejné společnosti. Další shody byly ale nalezeny i u jiných dokumentů. Například u eseje na téma “Neviditelný ruka trhu” byla nalezená shoda nemalá. Pokud by nebyla započítána 100%ní shoda s dokumentem na druhé URL
adrese, i tak je podobnost u eseje 84%. Tato shoda je jak se soubory na UIS Masarykovy univerzity, tak také s různými články a webovými stránkami. Toto zjištění
nevrhá na Svět seminárek příliš dobré světlo a nevzbuzuje v něj důvěru.
Přehled témat, která nejčastěji zpracovávají, se zaměřuje spíše na ekonomii,
sociologii či matematiku. Obory týkající se biologie, chemie či například strojírenství nezmiňují. Co se týká typů prací, které zpracovávají, uvádí diplomové práce,
bakalářské práce, ale i úvahy, eseje či maturitní práce.
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V obchodních podmínkách jsou uvedeny podmínky pro reklamaci. Klient
musí doložit veškerá tvrzení, kvůli kterým chce práci reklamovat a Svět seminárek
si stanovuje na vyřízení jeden týden. Pokud reklamaci uzná, na přepracování si
stanovuje lhůtu třiceti dnů. Pokud by přepracování nebylo možné, nabízí vrácení
poměrné části peněz.
Co se týká cen, ty začínají na 15Kč/normostrana za korekturu a ceny podkladů se pohybují od 165Kč/normostrana. Nejdražší jsou práce pro MBA studium,
které začínají na ceně od 279Kč/normostrana. Samozřejmě nabízejí možnost vypracování práce mimo jimi uvedené kategorie, kde se cena řeší až po domluvě s
klientem.
Svět seminárek nabízí také možnost slevy při vložení slevového kódu. Tato
sleva je poskytnuta klientům, kteří dostanou u jiné společnosti výhodnější nabídku
na vypracování práce. Pokud tyto informace odešle emailem, Společnost prověří
shodné parametry zadání práce a následně sníží klientovi cenu na úroveň levnější
nabídky a navíc poskytne mimořádnou slevu 5% na celou objednávku.
Z mého subjektivního pohledu nejsou stránky nijak vizuálně atraktivní.
Rozčlenění stránek je sice přehledné, ale celkově nepůsobí až tak důvěryhodně. Po
otevření stránek automaticky vyskakuje okno online chatu.
(svetseminarek.cz [online], 2016)
5.1.3

studijni-podklady.cz
Studijni-podklady.cz, stejně tak webové stránky profipodklady.cz se řadí

pod společnost NEPPO NEW TRADE, s.r.o., jejíž jednatelkou je Zuzana Riečanová.
(Obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, ARES - NEPPO NEW TRADE, s.r.o. [online], 2016)
Studijni-podklady.cz nabízejí zpracování podkladů a materiálů k bakalářským,
diplomovým či rigorózním pracím, dále také konzultace již hotových prací, překlady i kontrolu pravopisu.
Webové stránky studijni-podklady.cz působí již na první dojem velmi sympaticky. Jsou jednoduché a přehledné. Již na úvodní stránce poutá pozornost speci-
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ální akce v podobě zpracování prezentace zdarma v případě objednávky v hodnotě
nad tři tisíce Kč.
Při podrobnějším prohlížení stránek a jednotlivých odkazů bývá návštěvník
přesměrován na URL adresu profipodklady.cz. Tato adresa je použita i v emailu
info@profipodklady.cz , což může být pro návštěvníky URL adresy studijnipodklady.cz velmi matoucí, pokud není seznámen s tím, že se jedná o jednu společnost. Celkový design obou webových stránek je dosti odlišný a nedrží se ani podobných barev či stylu písma. Velmi složité je také nalezení obchodních podmínek,
což je možné až na URL adrese profipodklady.cz.
Celý postup objednávky je shrnut několika kroků. Nejdříve je potřeba vyplnit
online formulář, který slouží jako nezávazná objednávka, poté je doručena cenová
nabídka. Pokud je tato nabídka odsouhlasena, započne proces zpracování objednávky. Během samotného zpracovávání je možné komunikovat se zpracovatelem
prostřednictvím interního komunikačního systému. Na přání je možné poskytnout
ukázky práce a platby rozdělit na více částí. Je zde tedy i možnost využití splátkového kalendáře. Komunikace je možná přes interní systém nebo telefonicky přes
klientské centrum.
Ve svých obchodních podmínkách zaručují ochranu osobních údajů, umožňují
reklamaci, zaručují se, že práce nebude plagiát a to dokládají i protokolem od
atiplagiátorské kontroly odevzdej.cz jež přikládají k objednávce. Dále uvádějí, že
podklady vypracovávají v zásadě vysokoškolští odborníci z každého odvětví, čímž
by měla být odbornost práce zaručena. Podle inzerce na jejich webu požadují po
uchazečích o práci zpracovatele minimálně bakalářské vzdělání, znalost českého
jazyka a gramatiky a znalost práce MS Word na vysoké úrovni.
Ceny za vysokoškolské podklady uvádí od 135Kč/normostrana za semestrální práce či eseje. Bakalářské a diplomové práce od 185Kč/normostrana. MBA
práce, rigorózní a dizertační práce od 195Kč. Další ceny za konzultace, dotazníky či
rešerše stanovují individuálně.
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Na profipodklady.cz je možnost využít také věrnostní program. Za každých
1000Kč se získává 1 PROFIBOD. Tyto body poté lze využít jako slevu na další objednávku, nebo si vybrat dárek z katalogu studijních pomůcek.
Současně je na stánkách veden i blog, který se zabývá tématy ohledně zpracovávání prací. Krátké články popisují, co je to bakalářská či diplomová práce, co je
potřeba citovat či jak zkontrolovat, zda práce není plagiát.
(profipodklady.cz [online], 2016)
5.1.4

materialynamiru.cz
Na URL adrese materialynamiru.cz je současně stránka diplomkyaseminar-

ky.cz provozována společností Job&school company s.r.o. s jednatelem Radkem
Šťastným. (Obchodní rejstřík firem - Job&school company s.r.o. [online], 2016).
Tato firma působí již sedm let, má tým tvořený zkušenými pracovníky a lidmi
z praxe. Jak uvádí na stránkách, chtějí, aby podklady co nejvíce vyhovovaly těm,
kteří si je objednávají. A to je jejich hlavním cílem.
Materialynamiru.cz vytvářejí podklady k seminárním, bakalářským a diplomovým pracím a to hlavně z oborů jako je ekonomika, marketing, management,
cestovní ruch, bankovnictví, politologie a tak dále. Kromě zpracovávání podkladů
provádí také odborné poradenství v případě, že klienti neví, jaké téma či cíle práce
zvolit.
Při zadání předběžné objednávky se automaticky zobrazuje předběžná cena
za zpracování. Finální cena je však odeslána až emailem přímo klientovi pro schválení.
Ceny za zpracování jsou u seminárních prací od 199 Kč/normostrana, bakalářské práce od 239 Kč/normostrana, diplomové práce od 279 Kč/normostrana.
Při expresním zpracování podkladů si přičítají 20% z celkové ceny, pokud má být
zpracování do 72 hodin a 70% pro zpracování do 24hodin. Již v ceníku uvádí, že
úvodní strana, obsah a seznam literatury jsou automaticky součástí díla a za tyto
strany se tedy neplatí.
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Objednávka se provádí tak, že nejprve je zadána nezávazná objednávka, poté
společnost začne hledat zpracovatele. Až jej nalezne, emailem odesílá fakturu. Po
jejím uhrazení (nebo alespoň části) začne zpracovatel vypracovávat podklady.
Podklady jsou překontrolovány, zda neobsahují gramatické chyby a také přes antiplagiátorký systém. Finální podklady obdrží klient emailem.
Na webových stránkách také hledají ke spolupráci vhodné kandidáty na zpracovatele podkladů. Požadují absolventa či studenta vysoké školy nebo vyšší odborné škol s výbornou znalostí českého jazyka se zkušenostmi s vypracovávání
různých typů prací. V případě zájmu o tuto práci stačí vyplnit online formulář.
Webové stránky jsou jednoduché, vkusné a přehledné. Návštěvník zde hned
najde to, co potřebuje. (materialynamiru.cz, 2017)
5.1.5

napisemezavas.cz
Server napisemezavas.cz se řadí k dalším z mnoha, kteří nabízejí zpracování

podkladů k seminárním, bakalářským, diplomovým či jiným pracím. Jako provozovatel a jednatel je uveden Ing. Bc. Martin Pondělíček, MBA.
Ze všech společností, které byly v této práci představeny, nabízí napisemezavas.cz největší rozsah služeb, protože se zaměřuje i například na středoškolské
práce, čtenářské deníky, odvolání proti nepřijetí či počítání matematických příkladů.
Webové stránky nejsou tak propracované, jako u jiných společností, ale na
druhou stranu jsou vcelku jednoduché a přehledné. Nechybí popis objednávky,
ceník, reference, ale také je zde záložka tipy a triky, ve které je popsáno, jak správně citovat. V aktualitách jsou poslední příspěvky z roku 2014, takže se dá usuzovat,
že o webové stránky a jejich aktualizace příliš nepečují. Design i jednotlivé fondy
písma působí dost amatérsky, vzhledem k tomu, že se společnost chlubí tím, že
píše práce již osm let.
Ceny, které společnost uvádí v ceníku, rozhodně nepatří mezi ty nejnižší v
nabídce. Středoškolské práce začínají na 189Kč /normostrana, bakalářská práce
289Kč/normostrana a diplomová práce 329 Kč/normostrana. Za expresní vypra-
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cování si účtuje společnost příplatky a to například 80% navíc při vypracování
práce do 8 normostran za 24hodin.
V záložce reference se napisemezavas.cz představuje jako firma specializovaná na vytváření podkladů pro odborné práce, které záleží na kvalitě, originalitě a
diskrétnosti. I když pro ni pracuje velký počet zpracovatelů, záleží jí na rodinném
přístupu k zaměstnancům. Kromě zpracování podkladů a textů pro různé druhy
prací, nabízí také překlady, korektury či konzultace napsaných prací. Náhodně vybrané reference jsou velmi kladné, i když v mnoha případech prozrazují, že se spíše jednalo o vypracování práce jako takové, nikoli pouze o podklady. Příkladem
recenze může být tato: „K bakalářské práci od vás měl sice vedoucí připomínky, ale
po jejich zapracování už byl spokojen. Viktor“. (napisemezavas.cz [online], 2017)

5.1.6

zaverecne-prace.cz
Server zaverecne-prace.cz patří pod Obchodní firmu LL COOPERATION

LTD., Czech Republic branch, jež má v rejstříku jako předmět činnosti Pronájem
nemovitostí, bytů a nebytových prostor a také uskladnění, vystavení a dodání zboží
patřícího podniku. (Obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, ARES - LL COOPERATION LTD., Czech Republic branch [online], 2017)
Společnost, tak jako jiné, nabízí zpracování velkého množství podkladů. Seminární, bakalářské, diplomové, disertační či rigorózní práce. Dále také podklady
pro středoškoláky, překlady, korektury či vyhotovení prezentací, recenzí a dokonce i sloganů. Průběh zpracování je také obdobný. Po nezávazné objednávce následuje zaslání cenové kalkulace, pokud ji klient schválí, začne se hledat vhodný zpracovatel. Následuje odeslání první části dohodnuté sumy (případně celá suma najednou) a započne proces zpracování. Je zde možné průběžné zasílání ukázek ke
schválení či připomínkování.
Co se týká cen, společnost tvrdí, že je neustále porovnává se seriózní konkurencí, aby jejich ceny byly nejvýhodnější. Seminární práce začínají na 149
Kč/normostrana, bakalářské a diplomové práce 189 Kč/normostrana, ročníkové
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projekty od 238 Kč/normostrana. Uvedené ceny jsou bez DPH. Za expresní vyhotovení do 24 hodin si účtují navíc +70% z ceny, do tří dnů je to +20% z ceny. Dále
zaverecne-práce.cz uvádějí, že ceny jsou u nich jen orientační, protože záleží na
mnoha faktorech, od kterých se ty skutečné ceny odvíjí. Příkladem je to náročnost
tématu, dostupnost literatury či míra přínosu autora pro práci.
V záložce, která by měla obhájit, proč si vybrat tuto společnost a ne jinou,
poukazují na neseriózní firmy a soukromé osoby, kterými je dle nich trh přesycený.
Sami nabízejí kvalitní a včasné zpracování, individuální přístup, záruku anonymity,
prezentaci k obhajobě zdarma a možnost splátkového kalendáře bez navýšení
částky.
Na webových stránkách společnost také nabízí možnost spolupráce. Požaduje minimálně ukončené bakalářské studium, excelentní orientaci v oboru, přístup k internetu a práci s MS Word a Excel. Nabízí za to možnost práce z domu,
vybírání si témat a termínů, které uchazečům vyhovují, vše zastřešeno podepsáním
smlouvy o dílo a motivační bonusový program.
Záložka aktuality poskytuje rady a tipy, jak obstát u komise, kde najít sponzory na maturitní ples či čeho se vyvarovat při psaní závěrečné práce. Témata jsou
tu různorodá a je jich opravdu velké množství.
Stránky jsou zpracovány jednoduše a přehledně. Je zde i okno online chatu,
kde je možné společnost kontaktovat okamžitě. Nechybí ani odpovědi na nejčastější otázky. Co zde ovšem není k nalezení, jsou obchodní podmínky. (zaverecneprace.cz [online], 2017)

5.1.7

nepisto.cz
Webové stránky nepisto.cz odkazují na IČ Mgr. Martina Reinishe.

(Živnostenský rejstřík [online], 2017) Kromě URL adresy nepisto.cz je možné stejné služby dostat i na partnerských webech bakalarky-nepisto.cz a diplomkynepisto.cz
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Dohromady nabízejí zpracování seminárních, bakalářských, diplomových či
MBA prací, korektury a překlady. Jejich filozofií je dle informací, které uvádějí, nepožadují po zákaznících uhrazení stran jako úvodní strana a seznam použité literatury. Nabízejí možnost na přání zpracovat prezentace a zavazují se k bezplatnému
zapracování připomínek.
V ceníku píší, že nejsou sice nejlevnější, ale za to s nimi není risk spolupracovat. Ceny za normostranu jsou u seminárních prací od 249 Kč, u bakalářských
prací od 299Kč, diplomových od 349Kč. Za vypracování práce do 48hodin si připočítávají 50% z ceny.
Na svých webových stránkách toho o sobě moc neprozrazují, snad jen něco
málo z historie, kde skupina 4 kamarádů nejdříve založila web, aby pomáhala sobě
a kamarádům, ale postupně začali vypomáhat i jiným studentům. Své spolupracovníky vybírají tak, aby měli zkušenosti z oboru, pro který budou psát a dávají si záležet i na tom, aby každé dílo bylo originální.
Všechny reference, které jsou uvedeny na stránkách, nejsou příliš lichotivé.
Zákazníci upozorňují na překlepy, a že vypracování bylo delší, než si klientka myslela. Nechybí zde ani záložka tipů pro psaní jednotlivých druhů prací, jak správně
postupovat a čeho se vyvarovat. Je zde také i blog, na který ovšem nikdo již rok
nepřispíval. Z minulého roku jsou zde dva příspěvky, jinak ostatní jsou z roku
2013, 2011 a 2010. Blog je tedy dlouhodobě neaktivní.
Jinak celkově jsou stránky přehledné, nechybí zde online chat či možnost
zanechání vzkazu, pokud zrovna nikdo není k dispozici. Odkaz na obchodní podmínky je k dispozici na dolní liště, kde se také nachází odkaz na formulář pro registraci nových žadatelů o spolupráci, jako zpracovatel. Žádné další informace, kromě
daného formuláře zde ale nejsou. (nepisto.cz [online], 2017)
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psanipraci.cz
Na webových stránkách psanipraci.cz není nikde uveden jejich provozova-

tel, či jiná kontaktní osoba. Jediný kontakt je mailová adresa, skype a telefonní číslo, které patří dle vyhledavače Google společnosti Smart Consult CZ, s.r.o.
Společnost nabízí vypracování středoškolských i vysokoškolských prací, dále
také prezentace, PR články či projevy. Ceny jsou stanoveny za středoškolské práce,
jako jsou čtenářské deníky nebo eseje od 79 Kč/ normostrana. U bakalářské práce
je to cena od 259Kč/ normostrana, diplomová práce od 329 Kč/normostrana a ceny u seminárních prací začínají na 189Kč/normostrana. Ceny jsou pouze orientační, záleží totiž na náročnosti daného textu, dostupnosti literatury a také termínu
dodání. Pokud by někdo požadoval expresní dodání, procenta navíc se liší v tom,
jestli je práce kratší či delší než 6 stran. Například práce do šesti stran zpracovaná
do 72h bude cenově navýšena o 25% z běžné ceny, pokud by tato práce byla nad
šest stran, navýšení by bylo o 75%.
I když v obchodních podmínkách psanipraci.cz tvrdí, že vypracovávají pouze
podklady k jednotlivým druhům prací a brání se, že objednavatel je nesmí zveřejnit
či reprodukovat, hned na úvodní stránce webu také píše následující text: „ Náš tým
odborníků vám vypracuje vámi zadanou seminární práci, článek, odborný text kvalitně a rychle. S námi máte jistotu, že vámi požadované bakalářské práce budou
hotové podle Vašich požadavků a vždy na čas.“ (psanipraci.cz [online], 2017) Čímž
rozporuje to, že se jedná pouze o podklady.
Na webových stránkách také společnost hledá nové spolupracovníky. Nabízí
jim zajímavé finanční ohodnocení a možnost pracovat i z domu. Nároky na zpracovatele nejsou velké. Požadují znalost daného oboru, schopnost rychle a přesně vyhledávat informace, dále spolehlivost, loajalitu a časovou přesnost.
Záložka aktuality byla naposledy spravována na podzim roku 2016. Nachází
se zde texty týkající se různých témat ze studentského prostředí. Mezi tématy jsou
například SCIO testy, přijímací texty nebo dny otevřených dveří na jednotlivých
školách.
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Webové stránky jako takové jsou jednoduché a přehledné, ale nejsou průběžně aktualizované a neposkytují návštěvníkovi velké množství informací. (psanipraci.cz [online], 2017)
5.1.9

seminarkybezprace.cz

Dle obchodních podmínek na webových stránkách je zhotovitelem prací společnost SUPRAVERO, s.r.o. Tato firma nabízí zpracování široké palety podkladů
k textům, jako jsou referáty, čtenářské deníky, seminární, bakalářské a diplomové
práce. Zaručují se za kvalitu a originalitu textů, záleží jim na všestranném zákaznickém servisu a osobním přístupu. Dále garantují lhůtu 14 dnů na reklamaci a
možnost vrácení peněz.
Ceník na webových stránkách je pouze orientační, tak jako u jiných společností jsou ceny stanovovány individuálně dle náročnosti zpracování nebo termínu dodání. Ceny za zpracování informací pro vysokoškolské seminární práce jsou od
149Kč/ normostrana, za závěrečné práce jako diplomová či bakalářská od
199Kč/normostrana a pro poradenství či formátování se ceny stanovují dohodou.
Postup objednávky je takový, že je nedříve třeba vyplnit objednávkový formulář a následně potvrdit obdrženou cenovou kalkulaci. Pokud je objednávka do
499Kč, je požadována platba předem, u částek 500-2999Kč je nejdříve odeslána
zdarma ukázka a až poté požadována platba, za dražší objednávky je po odeslání
ukázky požadováno nejdříve 40% částky a po obdržení poloviny vyhotoveného
díla zbytek. Záruka na vyhotovené práce je dva roky s tím, že je v této lhůtě možno
požádat o opravy, úpravy či doplnění.
Seminarkybezprace.cz provozují také blog, na který ovšem od srpna roku
2016 až do této chvíle nikdo nepřispíval. Témata, která zde byla rozebírána, se týkala způsobu vypracování prací, užití zdrojů, formální úpravy textů apod.
Obchodní podmínky jsou na stránce velice snadno dohledatelné, nechybí ani
odpovědi na časté dotazy. Zároveň je zde nabízena i možnost spolupráce a to pro
absolventy či studenty minimálně 3. Ročníku VŠ, kteří výborně ovládají svůj obor,
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mají denní přístup k internetu, umí pracovat v textových a tabulkových editorech a
zároveň jsou spolehliví a časově flexibilní. (seminarkybezprace.cz [online], 2017)
5.1.10

diplomnaacko.cz
Na webových stránkách diplomnaacko.cz chybí informace o tom, kdo je

provozovatelem či kontaktní osobou. Jedinou informací, jež je zveřejněna ve všeobecných obchodních podmínkách, je sídlo firmy. Pro kontakt je zde uvedena emailová adresa a telefon, ale majitel čísla nebyl dohledatelný ani ve vyhledávači Google.
Většinu webu tvoří úvodní stránka. Není zde tedy mnoho textu a odkazy
slouží pouze k rychlejšímu dohledávání konkrétních informací na této stránce. Tato agentura tedy poskytuje zpracování podkladů k seminárním a závěrečným pracím, ale dále dodává, že ani jiné úkoly pro ni nejsou problém, dle vlastních slov umí
vše. V textu je vyzdviženo to, že spolupracovali s více než dvěma tisíci studenty a
zatím nedostali negativní reference. Konkrétní zpětnou vazbu od zákazníků ale
neuvádějí.
Ceny za zpracování prací pro střední školy jsou od 160Kč/ strana. Podklady
pro vysokoškolské seminární práce od 200Kč/strana. Bakalářské práce od
220Kč/strana, diplomové práce od 260Kč/strana. Za expresní zpracování si účtují
navíc poplatek, do 72h je to navíc 20% z ceny a u zpracování do 24h je to 60%.
Uvedené ceny jsou pouze orientační, na všem se domlouvají s klienty přímo. Hodnotí se totiž náročnost zpracovávané tématiky a čas, do kdy musí být podklady vyhotoveny.
Na webových stránkách je i nabídka pro potenciální zpracovatele, kteří by
měli zájem se společností spolupracovat. Ta jim nabízí nadstandartní finanční
ohodnocení, práci z domova, motivační bonusový program a možnost vybírat si
témata dle svých preferencí a časových možností. Jejich požadavky jsou takové, že
se musí jednat minimálně o studenta 1. ročníku VŠ, znalost svého oboru, ovládání
textových editorů a spolehlivost. (diplomnaacko.cz [online], 2017)
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5.2

Návštěvy webových stránek ze sítě MENDELU

Tabulka 1 Přístupy na dané webové stránky ze sítě MENDELU (Zdroj: Aleš Vincenc, ÚIT MENDELU)

webová adresa

IP

svetseminarek.cz
studijni-podklady.cz
profipodklady.cz
materialynamiru.cz
napisemezavas.cz
zaverecne-prace.cz
nepisto.cz
bakalarky-nepisto.cz
psanipraci.cz
seminarkybezprace.cz
diplomnaacko.cz
bakalarky.webgarden.cz
vsprace.cz
vypracuji.cz
referatykvalitne.cz
podklady24.cz
mojepodklady.cz
mojepodklady.cz

46.28.105.96
137.117.227.61
81.95.96.166
130.193.9.1
93.190.48.5
37.9.175.10
192.186.254.166
46.28.105.92
93.184.77.38
83.166.135.130
144.76.196.242
78.24.14.148
37.9.175.10
81.95.96.133
178.238.40.88
178.63.13.209
83.167.244.201
83.167.244.202

leden
650
1 301
9 880
1 509
6 000
0
24
6 780
423
0
0
4 946
7 060
8 830
86
1 136
58 280
71 380

Počet přístupů
únor
919
2 054
15 090
3 172
5 400
25
161
6 370
647
25
0
6 340
7 350
10 170
48
515
37 700
39 710

březen
1 233
3 303
9 410
2 828
9 532
821
368
11 200
940
821
30
11 110
10 020
6 060
400
1 188
50 810
63 990

Objem přenesených dat (v MB)
leden
únor
březen
522
41
602
111
618
0
2
669
32
0
0
136
602
773
555
337
1 834
1 214

658
221
452
166
600
708
4
761
57
708
0
144
1 048
537
146
930
1 544
1 644

1 367
193
1 162
176
2 359
6
10
1 256
53
699
1
328
1 202
378
330
270
2 379
2 012
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V zobrazené tabulce jsou vypsány přístupy na webové stránky společností,
jež nabízejí studentům zpracování prací a to ze školní sítě MENDELU. Tato data
byla získána přímo od administrátorů sítě a určují, kolikrát byly stránky navštíveny, s tím, že jeden návštěvník, pokud klikne na stránky víckrát, či si nechá načítat
více záložek, může sám vytvořit více přístupů. I přes tuto informaci, je potřeba nahlížet na stránky tak, že jejich obsah slouží hlavně k oslovení zákazníků a informování o službách. Proto se dá předpokládat, že studenti stránky nenavštěvují bezúčelně.
Měsíce jako leden a únor patří mezi ty, ve kterých se ukončuje zimní semestr
a probíhá zkouškové období. V tomto čase bývá dle zkušeností většina prací zadaných během semestru již odevzdána a obhájena.
Na přelomu února a března, když začíná letní semestr, se studenti dozvídají
podmínky ukončení předmětů a bývají zadávány seminární práce. Dalo by se očekávat, že procento těch, jež stránky navštíví, by mohlo růst. A to hlavně z důvodu
toho, že odevzdání práce bude za dlouhou dobu, zpracovatel bude mít čas a navíc
bude práce levnější.
Největšího počtu přístupů dosáhly webové stránky mojepodklady.cz. Tato
webová stránka se obsahově nijak neliší od ostatních společností. Nabízí stejné
služby za ceny, jež jsou srovnatelné s konkurencí. Oproti jiným webům je zde však
minimálně 5x více přístupů.
V objemu přenesených dat může mojepodklady.cz konkurovat pouze webová adresa napisemezavas.cz, kde bylo v měsíci březnu přeneseno 2 359MB. Mezi
další navštěvované stránky lze začadit ještě profipodklady.cz, bakalarky-nepisto.cz,
bakalarky.webgarden.cz a vsprace.cz.
Nutno připomenout, že v tomto výčtu se jedná pouze o přístupy ze školní sítě MENDELU. I tak se jedná o vysoké počty, vzhledem k povaze stránek. Studenti
tedy nemají zábrany tyto weby navštěvovat i na školní síti. Vhodné by bylo navrhnout opatření, která by upozornila studenty, že spoluprací s těmito firmami se mohou dopouštět podvodného jednání, které prošetřuje disciplinární komise.
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Zadání práce společnostem k vypracování
Vybraným společnostem, jež byly v předchozí části práce popsány, bylo

odesláno zadání práce. Ty měly zpracovat nabídku, za jakou cenu dokáží daný úkol
zpracovat. Tyto nabídky budou sloužit jako nástroj k porovnání cen u jednotlivých
prací, protože ne u všech se vyskytují přesné cenové nabídky a většina společností
jde směrem osobního přístupu. Porovnáno bude jak samotné zadávání poptávky,
její jednoduchost, srozumitelnost, nutnost zadaných informací, tak následné obdržené nabídky a u vybraných společností taky kvalita práce, formální stránka, způsob vypracovávání, rychlost, či vzájemná komunikace.
Zadání bylo vybráno Mgr. Tomášem Foltýnkem Ph.D. a mělo simulovat reálnou práci, kterou vypracovávali jeho studenti. Všechny společnosti získaly stejná
znění zadání.
Zadání:
Téma - Esej: Bezpečnost v Internetu věcí
Stále více běžných spotřebičů je online, což s sebou přináší pohodlí, ale také rizika.
Jak jsou běžné spotřebiče zabezpečeny proti hackerům? Je toto zabezpečení dostatečné? Popište zajímavé příklady útoků, z nichž plyne obecnější ponaučení.
Zápočtový projekt:
Pro získání známky je nutné odevzdat zápočtový projekt. Ten může mít formu
aplikace nebo odborného textu. Cílem projektu je prozkoumat určité téma z přednášené problematiky a provést implementaci některého z algoritmů probraného
tématu nebo formou odborného textu popsat problematiku, které nemohl být ve
výuce věnován dostatečný prostor. Součástí projektu je i jeho prezentace na cvičeních na konci semestru. Cílem prezentace je informovat a diskutovat o tématu projektu. Projekt musí splňovat podmínky zmíněné dále.
Specifikace aplikace:

Vlastní práce



aplikace řeší netriviální problém



zvolený programovací jazyk je vhodný pro řešení daného problému



user-friendly aplikace



součástí je i dokumentace (jak aplikaci používat, jak aplikace funguje)
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Specifikace odborného textu:


minimální rozsah 12 normostran



musí být patrný vlastní přínos



charakter odborného textu (práce se zdroji, struktura)



většina práce musí být nad rámec odpřednášeného učiva

Zápočtový projekt se odevzdává formou odevzdávárny v UIS nejpozději do 31. 1.
2017
5.3.1

Vytvoření objednávky a sběr odpovědí

Bylo vytvořeno celkem 10 objednávek na jednotlivých stránkách společnosti. U
každé z nich byly objednávky jinak zdlouhavé a požadovaly více či méně osobních
informací. V následující části práce budou jednotlivé objednávky popsány. Dále
bude sledována rychlost reakce na poptávku a nabídka, jež každá ze společností
odešle. Na každou nabídku bude reagováno dotazem na slevu. Jednotlivé odpovědi
budou vyhodnoceny a dvě společnosti vybrány pro reálné vypracování podkladů.


prodiplom.cz

Pro zadání objednávky bylo potřeba vyplnit následující informace: typ práce
(esej, diplomová práce, seminární práce,…)téma, specifikace požadavků, počet
stránek, datum odevzdání, požadovaný rod, typ citace, obor studia, přílohy. Co se
týká osobních informací, u nich společnost nabízí výběr anonymní objednávky. To
znamená, že je nutné pouze zadání jen telefonu, emailu a kraje odkud je objednavatel. Dále je zde možnost vložení slevového poukazu, který lze získat při objednávce
a to na další objednanou práci.
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Odpověď: Okamžité potvrzení registrace proběhlo emailem i SMS zprávou. Cena za práci byla stanovena druhý den a to částka 5150 Kč.
I když na webových stránkách nabízejí ceny od 199 Kč/normostrana, nacenění
práce tomuto neodpovídá. Cenová nabídka byla ze všech společností nejvyšší.


svetseminarek.cz

Pro zadání objednávky bylo potřeba vyplnit následující informace: téma práce,
typ práce, specifikace požadavků, počet stran, datum odevzdání, počet zdrojů, požadovaný rod a formát citací. Dále zde byla možnost využít anonymní objednávky vyplnění pouze, emailu a telefonu. Bez jména a adresy. Nabízela se i možnost slevy
po vložení slevového kódu. Tuto slevu poskytují zákazníkům, kteří již služby využili předtím.
Odpověď: Okamžité potvrzení registrace emailem a současně i nacenění. Cena
byla stanovena na 2400Kč.


studijni-podklady.cz

Pro zadání objednávky bylo potřeba vyplnit následující informace: typ práce,
název školy, obor, ročník, název práce, počet stran, specifikace práce, možnost přidat přílohy, datum odevzdání, jazyk, typ písma, velikost písma, řádkování, požadovaný rod. Při objednávce se přímo tvořila i registrace na webové stránky, takže
bylo potřeba dále zadat login, heslo, email a telefon,
Odpověď: Okamžitá prostřednictvím emailu. Cena za vypracování byla stanovena na 4 380Kč, + akce možnost vypracování minimálně deseti slidů prezentace k
obhajobě práce. Po dotazu nabídnuta sleva na 3 880Kč


materialynamiru.cz

Pro zadání objednávky bylo potřeba vyplnit následující informace: jméno, příjmení, email, telefon, fakturační adresa, typ školy, počet stran, datum vyhotovení a
dobrovolně: počet zdrojů, druh práce, rod a možnost nahrát podklady
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Odpověď: Okamžité potvrzení registrace, kde stálo, že se ozvou do 24h, s informací, zda mají kvalifikovaného zpracovatele. Žádná odpověď, ani nacenění práce již ale nepřišlo.


napisemezavas.cz

Pro zadání objednávky bylo potřeba vyplnit následující informace: výběr služby
(zda se jedná o zpracování textu, korektura), typ práce, volitelný předmět a název
díla, specifikace požadavků, počet stran, jazyk. Dále bylo třeba uvést typ citace,
písmo, velikost písma, řádkování (již předvyplněno, ale možnost napsat vlastní),
rod, termín odevzdání, přílohy. Jako kontaktní údaje bylo požadováno: jméno, příjmení, adresa, telefon a email.
Odpověď: Do hodiny přišel email s informací, že v současné době nedisponují
vhodným odborníkem.


zaverecne-prace.cz

Pro zadání objednávky bylo potřeba vyplnit následující informace: typ školy,
volitelně název, fakulta, ročník, předmět, do kterého se práce zpracovává, typ práce, název, specifikace požadavků, počet stran, volitelně písmo, řádkování, velikost
písma, stylistický prostředek, termín dodání, přílohy, jak jsme na stránku přišli,
jméno příjmení, adresa, email, heslo k přihlášení. Předběžná cena dle systému stanovena na 3283.2 Kč
Odpověď: Doručena emailem na druhý den, skutečná cena stanovena na 4888
Kč, po dotazu na slevu byla nabídnuta cena 4288Kč. Zároveň bylo zasláno upozornění na levné, a nekvalitní zpracovatele.


nepisto.cz

Pro zadání objednávky bylo potřeba vyplnit následující informace: typ školy,
typ práce, jazyk, předmět, název práce, specifikace, počet stran, písmo, velikost
písma, řádkování (možnost výběru), rod, přílohy, jméno, příjmení, email, heslo
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Odpověď: Okamžitá, emailem. Cena za vypracování stanovena na 2 988 Kč, navíc je zde možnost požádat o ukázku vypracovanou maximálně do deseti dnů. Po
dotazu na slevu byla nabídnuta cena 2500Kč. U této společnosti byla zadána objednávka. Do deseti dnů by měla být doručena ukázka a následně provedena platba.


psanipraci.cz

Pro zadání objednávky bylo potřeba vyplnit následující informace: typ školy
(název školy, fakulta), ročník, rozsah podkladů, název práce, počet stran, volitelně
písmo, velikost písma a řádkování. Dále také rod, datum odevzdání, specifikaci
práce bylo možné zadat pouze jako přílohu, nebyl zde prostor to kdekoli vypsat.
Jako kontaktní údaje byl požadován telefon a email.
Odpověď: Doručena do hodiny emailem. Navrhovaná cena za zpracování byla
200 Kč/strana. Za 12 stran tedy 2400Kč


seminarkybezprace.cz

Pro zadání objednávky bylo potřeba vyplnit následující informace: typ práce,
nadpis, specifikace, počet stránek, termín odevzdání, typ citace, předvyplněno: typ
písma, velikost, jazyk, řádkování, dále možnost zadat přílohy. Jako kontaktní údaje
byl požadován telefon a email. Zadávání bylo velmi přehledné, jednoduché a rychlé.
Odpověď: Okamžité potvrzení registrace. Cenová nabídka byla odeslána druhý
den, částka stanovena 2.760 Kč. Po dotazu na slevu bylo okamžitě vyhověno. Nová
cena 2500Kč, objednávka byla zadána. Zpracovatel začal na práci pracovat, v nejbližší době měl odeslat ukázku spolu s pokyny k platbě.


diplomnaacko.cz

Pro zadání objednávky bylo potřeba vyplnit následující informace: jméno,
email, telefon, typ práce, požadovaný termín vypracování, specifikace práce, přílohy.
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Odpověď: byla doručena emailem na druhý den. Cena stanovena na
200Kč/strana, tj. 2400Kč za práci.

Tabulka 2 Porovnání nabídek společností

Název společnosti

Cena za vypracování

Cena po poskytnuté slevě

Prodiplom.cz

5150 Kč

-

-

Materialynamiru.cz

-

-

-

Svetseminarek.cz

2400 Kč

-

-

Studijni-podklady.cz

4380 Kč

3880 Kč

Vypracování
prezentace

Napisemezavas.cz

-

-

-

Zaverecne-prace.cz

4888 Kč

4288 Kč

-

Nepisto.cz

2988 Kč

2500 Kč

Vypracování
ukázky zdarma

Psanipraci.cz

2400 Kč

-

-

Seminarkybezprace.cz

2760 Kč

2500Kč

Vypracování
ukázky zdarma

Diplomnaacko.cz

2400 Kč

-

-

Služby navíc

Cenové rozpětí nabídek na vypracování prací je 2400-5150Kč, některé společnosti nabízejí také bonusy ve formě vypracování ukázky či prezentace zdarma.
Mezi oslovenými společnostmi se objevila i jedna, která nabídku vypracovat práce
z toho důvodu, že nemá vhodného zpracovatele a jedna, která dokonce na odeslanou objednávku vůbec nereagovala. Polovina ze společností svolila k poskytnutí
slevy, po emailové výzvě.
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Průběh samotného vyhotovení práce a hodnocení kvality
zpracování
Aby bylo možné porovnat také kvalitu zpracování, bylo třeba oslovené firmy

nechat i esej vypracovat. Z nabídek společností byly vybrány ty dvě, které nebyly
nejlevnější, ale nabídly slevu a také něco navíc. Komunikace s nimi navíc byla rychlá a bezproblémová. V našem případě nepisto.cz a seminarkybezpráce.cz které nabídly vypracování ukázky zdarma do deseti dnů.
5.4.1

Průběh vyhotovení
Obě společnosti byly osloveny ve stejný den a to 4. 1. 2017. Objednávka byla

potvrzena hned druhý den, poté, co jsme se domluvili na ceně. Obě společnosti vyhledaly vhodné zpracovatele, kteří dle systému ještě ten den začali zpracovávat
ukázku.
Dne 9. 1. 2017 se ozvala společnost Nepišto.cz emailem, že je u nich
v systému připravena ukázka. Po přihlášení bylo možné tento dokument stáhnout.
Jednalo se o úvod textu celkem na jednu stranu.
Dne 10. 1. 2017 byla k dispozici ukázka i od druhé společnosti. Opět po přihlášení byla uložena v jejich systému ke stažení.
Kvalitativně se již nyní jevila lepší práce vypracovaná seminarkybezprace.cz. Navíc společnost nepisto.cz odeslala soubor, který odkrývá jméno zpracovatele, což seminarkybezprace.cz měly upravené.
U obou prací byla platba potvrzena 15. 1. 2017, takže do odevzdání zbývalo
16 dnů. Do samotného vypracovávání nebylo nijak zasahováno, aby autoři opravdu
tvořili podle sebe. Komunikace prostřednictvím chatu bylo využito, až když se
schylovalo k odevzdání a to 26. 1. 2017 s dotazem, kdy bude práce vyhotovena.
Odpověď od nepisto.cz přišla do druhého dne, kde slíbili vyhotovení den následující. 28. 1. 2017 tedy byla odeslána finální verze. Odpověď od Seminárek bez práce
přišla 30. 1. 2017 a finální práce byla odevzdána až 31. 1. 2017 v odpoledních hodinách.
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Podle toho, jak se společnosti prezentují, vyhotovují pouze podklady, které
mají posloužit k lepšímu vyhotovení práce samotnými studenty. Nicméně i
k tomuto je potřeba nějaký čas. Dalo by se čekat, že práce získá student s předstihem, nicméně tomu tak nebylo a pokud by reálné odevzdání bylo tentýž den, co
student „podklady“ získal, nezbylo by mu opravdu nic jiného, než připsat jméno a
práci vydávat za svoji.
5.4.2

Kvalita zpracování

Výsledné práce byly diametrálně odlišné. Díky tomu, že obě společnosti měly
nastaveny stejné podmínky, jde tedy pouze o porovnání kvality zpracovatelů. Obě
práce byly opraveny Mgr. Tomášem Foltýnkem Ph.D., který byl také zadavatelem
stejné práce pro studenty předmětu Komprimace dat a kryptologie vyučovaného
na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Závěry učiněné
v této části práce, týkající se kvality zpracování zadaných esejí, tedy vychází z jeho
poznámek. Obě práce v originálních zněních jsou k dispozici v přílohách této práce.


Seminarkybezprace.cz
Již ukázka zaslaná společností byla v naprostém pořádku. Byl vypracován úvod, nastíněn obsah práce pomocí nadpisů a nechyběl ani seznam
použité literatury.
Finální práce čítala patnáct stran. K požadovaným dvanácti stranám
byla přidána úvodní strana a také seznam literatury. Podle požadavku 1800
znaků včetně mezer/normostrana bylo vše v pořádku. Odevzdaný text měl
celkem více než šestnáct normostran. V práci se objevilo pár gramatických
chyb, ale jinak se dle Mgr. Tomáše Foltýnka, Ph.D. se jednalo o průměrnou
práci, které běžně studenti odevzdávají.



Nepišto.cz
Ukázka zaslaná zpracovatelem této společnosti na rozdíl od seminarkybezprace.cz nebyla příliš kvalitní. Vzhledem k tomu, že byl požadován

54

Vlastní práce

odborný styl, objevovaly se zde výrazy. Navíc nebyla uvedena ani literatura
použita k vypracování úvodu. I když ukázka měla své nedostatky, nebylo do
způsobu vypracování žádným způsobem zasahováno a zpracovatel nebyl
kontaktován k nápravě chyb.
Finálně bylo odevzdáno dvanáct stran i s úvodem a seznamem použité literatury. Tím by bylo dodrženo dvanáct stran, ale na příklad úvod byl
obsahově na stranu a dva řádky. Strana se dvěma řádky byla také považována za stranu textu. Celá odevzdaná práce čítá necelých 17100 znaků, což
podle kritérií 1800 znaků včetně mezer/normostrana dává dohromady necelých 10 normostran. Zpracovatel využíval nepodložená data, vymýšlel si
informace, objevovaly se chyby v rodu, nesmyslná slovní spojení a neustále
se opakovaly stejné informace. Závěrem v literatuře byly vypsány zdroje,
které nebyly nikde v práci zmíněny,
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. tuto práci zhodnotil jako velmi špatnou.
Kvalitativně na úrovni základní školy, přínos byl nulový a nebylo dodrženo
zadání práce.
Po špatném hodnocení práce jsem společnost nepišto.cz kontaktovala z důvodu reklamace vypracovaných podkladů. Odevzdaná práce jako taková by určitě nemohla být odevzdána a kladně hodnocena, natož aby sloužila jako podklady pro vyhotovení práce druhé. Nepišto.cz nabídlo jako
kompenzaci možnost slevy na další zakázku. Tuto možnost jsem ale odmítla
a požadovala vrácení peněz za celou zakázku. Odpověď přišla až po urgování emailem a zmínění jména vyhotovitele. Nakonec společnost nabídla vrácení celé částky s podmínkou, že mohou podklady zveřejnit. No toto jsem
přistoupila a dále komunikace již nepokračovala.
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Shrnutí, hodnocení způsobu vypracování zadané eseje vybranými
společnostmi

Vypracování obou zadaných prací probíhalo přesně podle popisu, který uvádí
na svých webových stránkách. Po zadání objednávky přišla cenová nabídka emailem, jakmile byla schválena, byla doručena ukázka a poté uhrazena platba. Je třeba
zmínit, že doručení ukázky bylo v pořádku a to do termínu předem stanoveného.
Kvalitativně se ale již tady obě společnosti lišily.
Komunikace se zpracovateli probíhala přes interní systém. Nejednalo se ale o
formu online chatu s okamžitou odpovědí, spíše zanechání vzkazu, na který zpracovatel nedříve do druhého dne odpovídal. Byla otestována i telefonická komunikace, prostřednictvím jiné objednávky. Spojení bylo na operátorku, která následně
vyřizovala vzkazy. Komunikace tedy nebyla úplně pružná.
Pokud budeme mluvit o odevzdání hotové práce, u společnosti nepisto.cz to
bylo 5 dní před termínem odevzdání, u seminarkybezprace.cz odpoledne v den
odevzdání. Vzhledem k tomu, že v zadání objednávky stála informace, že práci je
nutno odevzdat do systému univerzity nejpozději 31. 1. 2017, oba zpracovatelé o
tom byli řádně informováni, nicméně se tím společnost seminarkybezprace.cz neřídila vůbec, jelikož neposkytla vůbec žádný čas na zpracování práce dle jejich
podkladů. Nepisto.cz tento čas sice poskytlo, ale jejich práce byla natolik nekvalitní
a poskytovala příliš malé množství informací na to, že by bylo možné z ní ještě čerpat k vypracování vlastního textu.
Jak je psáno v kapitole 5.1.7 v informacích o společnosti nepisto.cz, její filozofie
by měla být založena na tom, že úvodní stranu a literaturu nepočítá do rozsahu
práce, za který klient hradí. Dle tohoto tvrzení, by měla společnost odeslat 12 stran
textu a navíc minimálně jednu stranu úvodní a také seznam literatury. Při skutečné
objednávce toto ale dodrženo nebylo. Odevzdáno bylo 12 stran i s úvodním listem
a seznamem literatury, navíc některé strany obsahovaly pouze necelé 3 řádky textu.
Dá se tedy domýšlet, že obě zpracovatelské společnosti počítaly s tím, že práce
bude odevzdána vyučujícímu tak, jak ji odešlou objednavateli. Tomu napovídá ne-
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jen termín odeslání hotové práce, ale také to, že u zadávání objednávky požadují
výběr písma, jeho velikost, styl či řádkování. U podkladů, ze kterých by student měl
pouze čerpat, by dle mého názoru toto nemuselo být uváděno, u vypracování finální práce si dokáži představit, že by nároky i na tyto požadavky týkající se formátování mohly vzniknout. Dalším otazníkem může být také výběr rodu, ve kterém mají
být podklady zpracovány. Je to opravdu potřeba u podkladů? Ne spíše u finální
práce?
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Dotazníkové šetření
Protože nebyly k dispozici žádná data k problematice podvodů u závěreč-

ných prací, byl vytvořen dotazník k získání těchto primárních dat. Dotazník byl
vytvořen v programu Google forms a spuštěn dne 8. 3. 2017, celkem bylo do konce
měsíce března sesbíráno 1016 odpovědí. Dotazník byl zaměřen na studenty či absolventy vysokých škol. Otázky, na které respondenti odpovídali, jsou k nahlédnutí
v příloze práce.
Sběr odpovědí probíhal online a to pomocí šíření odkazu k vyplnění dotazníku
na sociální síti Facebook. Na této sociální síti existuje řada skupin, ve kterých se
sdružují studenti, absolventi, ale také vyučující vysokých škol. Osloveny k vyplnění
byly skupiny z většiny vysokých škol v ČR. Konkrétně Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola ekonomická v Praze, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Hradec Králové, Slezská
univerzita v Opavě, Vysoká škola Báňská a Janáčkova akademie múzických umění
v Brně. Tato metoda šíření byla vybrána hlavně kvůli její nenáročnosti, rychlosti a
efektivitě. Původní plán byl sesbírat 400-500 odpovědí. Tento počet se ale podařilo
o více než 100% překročit. Po ukončení sbírání odpovědí byla data převedena do
souboru typu Excel a následně bylo nutné data očistit o neúplné odpovědi atak ty,
jež byly mimo tématiku. Následně byl dotazník vyhodnocen za využití kontingenčních tabulek a poté zkoumány statistické závislosti.
Dotazník byl sestavován tak, aby byl jednoduchý a jeho vyplnění zabralo pouze minimum času. Otázky byly sestaveny do čtyř sekcí. Hned úvodní otázkou se
respondenti dělili na dvě skupiny, pro něž byly sestaveny rozdílné bloky otázek,
následně se tyto skupiny setkávaly u čtvrté sekce, která již byla pro obě společná, a
odpovídali na analytické otázky. Aby byla zachována co největší anonymita a respondenti neměli pocit, že o sobě musí prozrazovat příliš mnoho, otázky byly pouze na pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, obor studia a otázku financí, tedy
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zda pracují, jaké jsou jejich příjmy a jaká je struktura domácnosti. Geografické rozdělení nebylo bráno v potaz.
5.5.1

Výsledky dotazníkového šetření
Celé dotazníkové šetření přineslo mnoho zajímavých informací, které budou

popsány v následující části práce. Díky velkému počtu respondentů si lze udělat
obrázek o tom, jak často lidé podvádějí při vypracovávání vysokoškolských prací,
co je k tomu vede a zda se bojí možného odhalení.
Celkem odpovídalo 199 mužů a 817 žen, tedy percentuálně 20% muži a 80%
ženy. Nejvíce byla zastoupena věková skupina 23-26 let z 51% (518 respondentů),
dále skupina 19-22let 272 respondentů, což je 27%. Výrazně početně byly zastoupeny obory ekonomiky a pedagogiky, dále také humanitní obory, filologie, či přírodověda. Nejvyšší dosažené vzdělání bylo u respondentů nejčastěji bakalářské, 41%
a dále středoškolské, 35%. Na dotazník odpovídalo 609 studentů a 278 zaměstnanců.
Procentuálně si nechalo práci napsat 5% z žen, jež na dotazník odpovídaly, u
mužů to bylo 15%. V celkovém měřítku 8% respondentů odpovědělo, že si práci
nechalo napsat. Jedná se dohromady o 77 lidí. Na druhou stranu těch, co si práci
nenechali napsat je 939, tedy asi 92%.

Nechal/a jste si někdy zpracovat školní práci (ať už semestrální či
závěrečnou) od někoho jiného (kamarád/firma)?
8%

Ano
Ne

92%

Obrázek 2 Odpovědi respondentů. Nechali si někdy zpracovat školní práci od někoho jiného?
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Pokud se nyní budeme soustředit na respondenty, kteří si práci nenechali napsat (jedná se o 939 osob), proč tak neučinili? Měli na výběr 3 odpovědi a také
možnost vepsat vlastní, s tím, že zde byla možnost označit odpovědí více. 78% respondentů odpovědělo, že si práci chtěli napsat sami. 23% také označilo odpověď,
že se bálo odhalení, dále pro 15% to stojí moc peněz a zbytek respondentů vepsalo
ještě odpovědi vlastní. Nejčastěji se vyjadřovali tak, že je to dle nich nemorální,
chtějí být čestní a nepodvádět. Dále také nikdy neměli důvod k tomu to udělat či
nevěří tomu, že by za ně práci někdo napsal lépe než oni.

Z jakého důvodu jste si práci nenechal/a napsat?
Strach z odhalení

221

Práci jsem si chtěl/a napsat sám/sama

733

Stojí to moc peněz

147

Jiné

146
0

200

400

600

800

Obrázek 3 Odpovědi respondentů. Z jakého důvodu si práci nenechali napsat?

Na otázku, zda by si za nějakých okolností práci nechali vypracovat reagovala
více než polovina respondentů, konkrétně 53%, tak že by si práci nenechali vypracovat od nikoho jiného a to za žádných okolností. 19 % respondentů přiznalo, že by
si práci vypracovat nechali, pokud by nestíhali termín odevzdání. A 14% by tak
učinilo, pokud by nerozuměli zadané tématice. Pro 7% respondentů je důležitá
pravděpodobnost odhalení, pokud ta by byla nízká, pak by přistoupili na to, že si
práci nechají napsat. U 2% respondentů by záleželo na penězích, protože by byli
ochotni přistoupit na napsání práce, když by jich měli víc. Jelikož u této otázky byla
na výběr jen jedna možnost odpovědi, pak 5% bylo vlastních a ty byly velmi rozmanité. Shodovaly se ale například v tom, že by si práci nechali napsat, pokud by je
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téma opravdu nebavilo a nic jim nedalo do života, nebo také kdyby jim hrozilo vyloučení ze školy. Jednotlivci zmiňovali také případy, toho, kdyby měli zdravotní
problém, pak by možná pomoc vyhledali.

Za jakých okolností, byste využil/a služeb
někoho, kdo by napsal práci za Vás?
5%

Pokud bych nestíhal/a termín
odevzdání

19%

Kdybych měl/a víc peněz.
2%

14%
53%

Pokud bych nerozuměl/a tématice.
Za předpokladu velmi
malépravděpodobnosti odhalení.
Za žádných okolností bych to
neudělal/a.

7%

Jiné

Obrázek 4 Odpovědi respondentů. Za jakých okolností by si nechali práci napsat?

Většina respondentů zná společnosti, které vypracovávají podklady. Celkem
tak odpovědělo 87%. Nutno ale zmínit, že 71% těchto respondentů je sice znají, ale
neví o konkrétních webových adresách. Internetové stránky společností zná necelá
pětina. Konkrétně 15%. Zbytek respondentů je neznají vůbec.
Zajímavých výsledků bylo dosaženo při položení otázky, zda ti, kteří si práci
nikdy napsat nenechali, alespoň znají někoho ze svého okolí, kdo takto učinil. Celkem 322 respondentů, což je 34% totiž odpovědělo, že ano.
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Znáte někoho ze svého okolí, kdo si
práci nechal vypracovat?
66%
Ne, neznám
34%

Ano, znám

Obrázek 5 Odpovědi respondentů. Znáte někoho ze svého okolí, kdo si práci nechal vypracovat?

Nyní budou ve středu pozornosti respondenti, kteří se k podvádění přiznali.
Celkem si práci nechalo vypracovat 77osob, což je 8% respondentů. Jak již bylo
zmíněno, k podvádění se přiznalo více mužů a to 15% ze všech, kteří odpovídali, u
žen to bylo 5% ze všech respondentek.
Proč ale k tomuto činu přikročili? Na tuto otázku měli možnost zvolit více odpovědí. Nedostatek času, neporozumění problematice, nechuť k psaní, dali přednost zaměstnání či si zvolili odpověď vlastní.
Podle odpovědí v dotazníku bylo nejčastějším důvodem to, že měli málo času.
Tak odpovědělo 41% respondentů. Poměrně vysoké procento, 32% uvedlo, že služeb využili, protože nerozuměli problematice, o které měli psát. Dále 14% odpovědělo, že se jim prostě nechtělo a 9% raději bylo v práci, než aby plnili povinnosti do
školy. Zbytek respondentů, 4% uvedlo své odpovědi, že se jednalo o protislužbu.
Vyměnili si práce s někým jiným.
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Co Vás vedlo k tomu si práci nechat napsat?
9%

4%

14%

Měl/a jsem málo času
41%

Nerozuměl/a jsem problematice
Nechtělo se mi

32%

Raději jsem byl/a v práci
Jiné

Obrázek 6 Odpovědi respondentů. Co je vedlo k tomu, že si nechali práci vypracovat?

Důležité je také zmínit, kdo dané texty vypracovával. 66% respondentů odpovědělo, že si práci nechali raději napsat od spolužáka, známého či přítele. Zbytek
využil služeb společností, nabízejících na internetu zpracování podkladů.
Dotaz na respondenty padl i takový, proč zvolili právě ten způsob vypracování, který zvolili. Na tuto otázku odpovídali respondenti vlastními slovy. Ti, kteří si
zvolili společnosti tak udělali kvůli větší anonymitě, dále doufali v to, že mají společnosti více zkušeností a práce bude mít jisté kvality, také dostali doporučení či
neznali nikoho ve svém okolí, kdo by jim vypomohl. Spolužáky, kamarády či známé
volili zase z důvodu nižší ceny, osobní zkušenosti s daným člověkem, díky tomu i
jistotě spolehlivosti, větší důvěry. Objevily se také odpovědi, že se jednalo o výměnu témat či protislužbu.
Dá se říci, že s vyhotovenou prací byla většina respondentů spokojena. 51% si
myslí, že by práci lépe ani nenapsali, 39% bylo spokojených, ale měli nějaké výhrady. 10% uvedlo, že nebyli s prací spokojeni. Vzhledem k vysokému procentu spokojenosti, byl na místě také dotaz, zda by si práci nechali vypracovat znovu. Odpovědi byly vcelku vyrovnané. Ze všech respondentů, kteří si práce již nechali napsat
by to 32% udělalo, 39% možná a 29% ne.
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Využil/a byste možnosti nechat si práci
vypracovat opakovaně?
39%
32%
Ano
Ne
29%

Možná

Obrázek 7 Odpovědi respondentů. Nechali by si vypracovat práci opakovaně?

K této otázce bylo požadováno také slovní vysvětlení, proč by možnosti znovu
využili a z jakého důvodu tedy ne. Ti, co by si práci již vypracovat nenechali, odpovídali tak, že to bylo příliš drahé, očekávali lepší kvalitu, věří, že příště budou mít
na vypracování víc času, či lepší téma, takže to zvládnou vlastními silami. Případně
by si příště nechali jen poradit, nikoli práci celou vypracovat. Respondenti, kteří by
si práci nechali znovu vypracovat, uváděli důvody, že by se stále raději věnovali
jiným povinnostem, je to pro ně jednodušší a většina také odpovídala, že by se
hlavně jednalo o úsporu cenného času. Objevil se i názor, že na školách je spousta
neaktivních témat, které nejsou nijak pro studenty přínosné a vyučující si nakonec
práce jen prolistují, proto by raději respondent využil možnosti si texty napsat.
Kdo by čekal, že lidé, kteří podvádí, se bojí odhalení, ten se plete. Celkem 71%
totiž odpovědělo, že se nebáli, 29% se bálo. Bude tedy nutné se zamyslet nad těmito čísly. Jak je možné, že procento těch, kteří se nebáli odhalení a šli do rizika, je tak
vysoké?
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Bál/a jste se odhalení, že se nejedná o Vaši práci?

29%
Ano
Ne

71%

.
Obrázek 8 Odpovědi respondentů. Báli se odhalení, že se nejedná o jejich práci?

Kdo jsou tedy respondenti, kteří se přiznali, že podváděli a své práce si nechali napsat? Větší počty respondentů mužů, jež podváděli, byly z oborů ekonomie,
techniky, práva, přírodovědy a IT. U žen to byly nejčastěji obory ekonomie, pedagogika, medicína či filologie. Nejvíce zastoupená věková skupina u žen byla 2326let, dále přes 30let. U mužů to byly skupiny 23-26let a 27-29let. Nejvyšší dosažené vzdělání žen, co si nechaly práci napsat, bylo bakalářské, u mužů magisterské.
Zatímco u žen se nejčastěji jednalo o studentky, muži se označili za zaměstnance.
Dále ženy nejčastěji uváděly, že bydlí s partnerem, muži sami.
Tabulka 3 Nejčastější odpovědi respondentů

Muži

Ženy

Kolik lidí se přiznalo, že podvádělo

29

48

Nejčastější věk těchto respondentů

23-26 let

23-26let

Nejčastější obor studia

Technika

Pedagogika

Nejvyšší dosavadní dosažené vzdělání

Mgr. / Ing.

Bc.

Zaměstnanci

Studentky

Z hlediska ekonomické aktivity nejčastěji byli
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Statistické vyhodnocení závislosti
V následující části práce budou vyhodnoceny hypotézy programem Statisti-

ca. Konkrétně bude zkoumána závislost vybraných odpovědí z dotazníkového šetření a konkrétních segmentačních charakteristik.
1. Existence závislosti mezi tím, zda si respondenti nechali práci vypracovat a
jejich čistých příjmů v domácnosti
H0: Neexistuje závislost uvedených čistých příjmů domácnosti na tom, zda si
nechali respondenti vypracovat práci
H1: Existuje závislost uvedených čistých příjmů domácnosti na tom, zda si nechali respondenti vypracovat práci

Obrázek 9 Závislost čistých příjmů na tom, zda si respondenti nechali vypracovat práci

Na statistické vyhodnocení závislostí je využívaná jednofaktorová ANOVA a
z toho důvodu bylo třeba nahradit textové znaky číselnými.


Ano, nechal si práci vypracovat = 1



Ne, nenechal si práci vypracovat = 0
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P-hodnota = 0,3491 a z toho vyplývá, že je p-hodnota > 0,05, tedy větší než
hladina významnosti. Na základě tohoto výsledku nezamítám hypotézu H0. To, zda
si respondenti nechali práci vypracovat, tedy nezávisí na velikosti měsíčního příjmu domácnosti.

2. Existence závislosti mezi obavami z odhalení podvodné práce a věkovou
skupinou respondentů
H0: Jednotlivé věkové skupiny respondentů mají stejný postoj k obavám z odhalení, že se nejedná o jejich práci
H1: Jednotlivé věkové skupiny respondentů nemají stejný postoj k obavám z
odhalení, že se nejedná o jejich práci

Obrázek 10 Postoj k obavám u jednotlivých věkových skupin

Pro vyhodnocení závislostí bylo třeba zaměnit textové znaky číselnými.
V tomto případě:
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Ano, měl/a jsem obavu z odhalení = 1



Ne, neměl/a jsem obavu z odhalení = 0

P- hodnota = 0,0000 z čehož je možné konstatovat, že jednotlivé věkové skupiny
mají rozdílný postoj k obavám. Zamítám hypotézu H0. Z grafu je viditelné, že mladší věkové skupiny se odhalení obávají méně nežli ty starší.
3. Existence závislosti mezi nejvyšším dosaženým vzděláním respondentů
a způsobem, jakým si nechali práci vypracovat
H0: Neexistuje závislost mezi nejvyšším dosaženým vzděláním respondentů a
způsobem, jakým si nechali práci vypracovat
H1: Existuje závislost mezi nejvyšším dosaženým vzděláním respondentů a
způsobem, jakým si nechali práci vypracovat

Obrázek 11 Existence závislosti mezi nevyšším dosaženým vzděláním a způsobem, jakým si nechali
práci vypracovat

Pro vyhodnocení závislostí bylo třeba zaměnit textové znaky číselnými.
V tomto případě:
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Nechal/a jsem si práci vypracovat u společnosti = 0



Nechal/a jsem si práci vypracovat od známého/spolužáka = 1

P-hodnota = 0,11002 z toho vyplívá, že je p-hodnota > 0,05, tedy větší než hladina významnosti. Na základě tohoto výsledku nezamítám hypotézu H0 o neexistenci závislosti mezi nejvyšším dosaženým vzděláním respondentů a způsobem,
jakým si nechali práci vypracovat.
5.5.3

Hlavní poznatky získané z dotazníkového šetření
Na dotazník celkem odpovídalo 1016 respondentů. Z toho 8% se přiznalo,

že někdy podváděli a nechali za sebe někoho vypracovat práci. Číslo je to poměrně
vysoké, avšak je potřeba počítat s tím, že ne každý je ochoten se k takovému činu
přiznat.
92% respondentů tedy odpovědělo, že si práci nikdy napsat nenechali, chtěli
si vše vypracovat sami, či se báli odhalení. I když nespolupracovali s nikým, kdo by
za ně psal práci i tak vědí o společnostech, které tyto služby nabízí. Celkem pětina
z těchto lidí a to 15% znají i konkrétní webové stránky těchto firem.
Pokud budeme ještě hovořit o respondentech, kteří si práci nenechali vyhotovit, tak celkem 322 z nich, tj. 34% zná někoho ze svého okolí, kdo si práci napsat
nechal. Tento údaj může svědčit o tom, že skutečné procento lidí, kteří mají zkušenosti s využitím služeb ghostwritera, může být ještě vyšší, než zjištěných 8%.
Respondenti, kteří podváděli, to dělali hlavně z nedostatku času a dále kvůli
tomu, že neporozuměli problematice. S největší pravděpodobností spolu tyto dva
problémy úzce souvisí. Jistě bývá v silách vysokoškolských studentů, zvládnout
napsat práci na zadanou tématiku na základě studia literatury příslušných předmětů. Člověk, který tomu nerozumí, musí jen studiu věnovat více času, aby dokázal
pochopit veškeré souvislosti a byl schopen se k tématu vyjadřovat. Čas ale studenty tlačí. A to nejen kvůli tomu, že jsou na ně kladeny nadměrné nároky a musejí
zvládat v úzkém časovém intervalu velký počet zkoušek, ale velká část z nich při
studiu také pracuje či podniká.
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Větší část respondentů, 66% uvedlo, že využili raději služeb spolužáků či
známých, kteří za ně vypracovali dané úkoly. To udělali hlavně kvůli nižším cenám,
osobní zkušeností se zpracovateli a díky větší důvěře. Ta druhá část, využila služeb
firem. Důvodem byla větší anonymita, pocit, že mají více zkušeností se zpracováním textů, proto očekávali větší kvalitu a v neposlední řadě dali na dobrá doporučení, jež dostali na jednotlivé společnosti.
Poslední údaj, nad kterým je třeba se pozastavit je procento těch, kteří podváděli a nebáli s odhalení. To číslo je totiž 71%. V kapitole 3.3 byla rozebírána problematika rizika jako taková. Důvodem, proč je toto procento tak velké nemusí být
to, že tito respondenti se řadí do skupiny, jež vyhledává riziko, ale právě naopak.
Protože procento odhalení podvodné závěrečné práce je velmi malé, i lidé s averzním postojem k riziku mohou mít větší užitek právě z tohoto podvodu, jelikož nad
psaním netráví tolik času, mohou se věnovat práci či jiným aktivitám a svoji objednanou práci nakonec úspěšně obhájí. I pokud by byl student obviněn z toho, že
práci nevypracoval on sám osobně, u disciplinární komise by toto obvinění muselo
být dokázáno a to je nelehký úkol.
Ve statistickém vyhodnocení závislostí byla zjištěna závislost mezi jednotlivými věkovými skupinami a jejich obavou z odhalení podvodné práce. Mladší věkové skupiny se odhalení obávají méně nežli ty starší. Dá se předpokládat, že tento
trend bude pokračovat a nové ročníky, jež budou na vysoké školy nastupovat, budou mít tendence k podvádění větší, díky nulovým obavám. Univerzity by na toto
měly reagovat přísnějšími kontrolami a také většími postihy.
Když bychom se chtěli pokusit zobecnit výsledky dotazníkového výzkumu a
využít je k hlubší analýze trhu s podvodnými pracemi, měly by tyto úvahy dané
limity. Pokud bychom počítali pouze se studenty, kteří si práce vypracovat nechávají, jednalo by se dle Českého statistického úřadu, údaje z roku 2015/2016 o
326 909 studentů, což je při míře těch, co podvádějí 8% celkem 26 153 studentů,
kteří podváděli a práci si nechali za sebe napsat. Jelikož ale v dotazníku odpovídali
i absolventi, musela by i tato skupina být započtena. Dalším limitem je stanovení
odhadu průměrné útraty za vypracování prací na jednoho studenta. Ceny se liší
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společnost od společnosti a závisí také na rozsahu či odbornosti zadaných prací.
Někdo si nechává vypracovat pouze seminární práci, za kterou může uhradit například 1 000Kč, jiný za diplomovou práci musí zaplatit přes 30 000Kč. Nutno také
zmínit, že velké procento respondentů uvedlo, že si práci nechalo napsat od spolužáků či známých a tam se nemuselo vždy jednat o finanční vyrovnání za danou
práci.

Při přihlédnutí k daným limitám a předpokladu toho, že vycházíme

z aktuálního údaje ze statistického úřadu o počtech studentů na vysokých školách
a odhadu minimální průměrné útraty 8 000 Kč/student by byl dle kvalifikovaného
odhadu obrat na trhu s podvodnými pracemi více než 209 000 000 Kč.
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Rozhovory
Rozhovory byly vedeny s různými druhy respondentů. Cílem bylo získání

detailních informací a prohloubení znalostí fungování trhu přímo od lidí, kteří si
reálně zažili zpracování ať už na straně zpracovatelů či zadavatelů.
Všechny rozhovory byly anonymní nejen z důvodu toho, aby se respondenti, kteří si nechali práce napsat, nemuseli bát možného odhalení a odpovídali
upřímně, ale také proto, že respondenti, kteří práce píší, přislíbili třetím stranám,
že i o tomto pomlčí. Dotazování probíhalo převážně osobně, ale také prostřednictvím internetového videohovoru a emailem.
5.6.1


Respondenti na straně zpracovatelů
Respondent 1, žena, 28 let

Prvním respondentem je žena, která již dokončila studium na vysoké škole.
Psaní prací pro ni byl nejvhodnější přivýdělek při studiu. Vždy ji to bavilo a ráda se
vzdělávala i v jiných oblastech než byl její obor. Nikdy nepracovala pod žádnou
společností. Lidé se na ni obraceli sami nebo vyhledávala poptávky na různých inzertních serverech či sociálních sítích.
Respondentka uvádí, že práci měla vždy, když chtěla. Stačilo jí brouzdat chvíli
po internetu a odepsat na pár inzerátů. Cenu si určovala sama, vždy podle požadované délky práce a termínu, do kdy musela být vypracovaná. V průměru se ceny
pohybovaly okolo 100-150Kč/ normostrana. Sama říká, že většinou se soustředila
na seminární práce, protože vyhotovování nezabralo tolik času. Celou závěrečnou
práci nevypracovávala. Pouze literární rešerše, nebo dělala korektury či formátování. Svoje měsíční příjmy si úplně nepamatovala. Byly měsíce slabší i silnější, ale
nebyl pro ni problém si vydělat deset tisíc.
Na otázku, jak to bylo s anonymitou, respondentka odpověděla, že záleželo na
lidech. Někdo byl sdílný a napsal své celé jméno, či školu, kterou studuje. Jiní se
podepisovali pouze křestním jménem či používali iniciály. Ona sama nikdy nezkoumala, o koho se jedná. Lidem se představovala, neskrývala se za žádná vymyš-
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lená jména. Uvádí, že šlo o vzájemnou důvěru. Nedělala si žádný seznam lidí, pro
které psala a práce, které vypracovávala už ani nemá. Byla to pro ni práce jako
každá jiná. Nikdy to nebrala tak, že by šlo o podvádění. Prostě jen uspokojovala
poptávku, dělala to, co ji baví a dostávala za to peníze. Jak bylo potom s prací naloženo, ji příliš nezajímalo. Své práce se nesnažila následně dohledávat, ani si nedělala žádné poznávací znamení v textu. Nebylo to pro ni důležité.
S kvalitou vypracování byli lidé převážně spokojeni. Alespoň tedy nedostala
žádné reklamace, ale právě naopak, začali se jí ozývat sami lidi, že slyšeli od známých, co dělá a jestli by nemohla pomoci i jim.
Nad tím, že by pracovala pro některou ze společností, nikdy nepřemýšlela. Dle
ní, by si nemusela přijít na takové peníze. Spousta lidí raději využívá osobní přístup
a ví, kdo práci píše. Brali to spíše jako výpomoc od kamarádky a ne objednanou
službu.
S psaním skončila, když dodělala titul a našla si zaměstnání na plný úvazek. Již
na to neměla čas, ani moc náladu, protože se sama už musela věnovat jiným povinnostem než studiu.


Respondent 2, muž, 31 let

Dalším z respondentů je muž, který se sice nikdy práci přímo nezpracovával,
ale díky jeho vlastní iniciativě se dokázal dostat do jedné ze společností, jež zpracování podkladů nabízí. Zajímal ho průběh a také legálnost této služby, proto se
pokusil nechat se v jedné z firem zaměstnat. Jedním z důvodů byla již zmíněná
zvídavost a zájem o trh s podvodnými pracemi a dále také nové zaměstnání na vysoké škole. Díky nové práci chtěl také zjistit, jestli je zájem o vypracovávání prací i
v oboru, který vyučuje. Nutno zmínit, že již jako student měl k podvádění na vysokých školách odpor a sám žádnou z praktik nikdy nevyužil.
Přijímací proces do společnosti i veškerá další komunikace probíhala online. Na začátku byla registrace a dále bylo třeba pro přijetí odeslat své již zpracované práce. Následovaly podpisy smluv, které se odesílaly poštou. Spolupráce byla
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tedy ošetřena smlouvou, ve které se zpracovatelé zavazovali k mlčenlivosti. Sankce
za její porušení byly v řádu desítek tisíc korun.
Samotné zpracování zakázky začínalo v online systému společnosti. Každý
ze zpracovatelů si mohl vybrat zakázku, jakou chtěl, nebyly mu tedy přidělovány.
Po přihlášení k dané zakázce musel zpracovatel splnit zadaný úkol. Vypracovat
ukázku, rešerši či přímo práci jako takovou.
Komunikace zpracovatele a zákazníka probíhala přes prostředníka. Ten měl
za úkol kontrolovat, aby nedocházelo k úniku citlivých informací. Takže přímo
v systému se zpracovatel nikdy nedozvěděl, s kým komunikuje, kdo je zadavatelem
práce. Respondent uvedl, že únik informací bývá někdy využíván schválně. Pokud
zadavatel a zpracovatel si řeknou, o koho se jedná, zákazník odstoupí od smlouvy a
práci si nechá vypracovat „bokem“ od již známého zpracovatele.
Provize vyplácené přímo zpracovatelům bývají okolo devíti tisíc Kč za bakalářskou práci, patnáct tisíc Kč za práci diplomovou. Zbytek sumy, jež platí objednavatel, je provize firmě. Částky se vždy odvíjejí od složitosti tématu, data odevzdání
a délky textu. Tyto částky jsou podle respondenta opravdu nízké a osobně by za
takovou částku práce pro nikoho nepsal. Na příklad za vypracování bakalářské
práce by si představoval částku okolo dvaceti tisíc Kč.
Respondent se nesetkal s tím, že by si zpracovatelé v textu nechávali nějaké
značky či poznávací znamení, aby svoji práci snadno identifikovali. Domnívá se ale,
že určitě to někteří dělají. On sám přemýšlel nad tím, že by v textu zanechal akrostich.
Důležitým tématem u zpracování prací od společnosti je bezpochyby anonymita. Jak již bylo sděleno, zpracovatel není v přímém kontaktu se zadavatelem.
To ale neznamená, že je pro něj těžké zjistit, kdo za zadáním objednávky stojí. Respondent uvedl konkrétní případ, kde studentka měla velmi úzké téma své diplomové práce a do objednávky uvedla doslovné zadání z informačního systému své
univerzity. Po vložení tohoto textu do vyhledavače bylo jednoduché identifikovat
studentku, jež si vypracování objednala. U zadání opravdu záleží na zvoleném tématu, protože ta úzká se snadno odhalují.
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Respondent upozorňoval také na problematiku překládání cizojazyčných
zdrojů, které nebývají řádně citovány a jedná se tak pouze o překlad jiných prací.
Tedy čím je téma odbornější, tím spíš hrozí, že se zadavatel může spálit.
Závěrem byla respondentovi položena otázka, jaká jsou podle něj největší
rizika při zadání objednávky na zpracování u firem. Nejprve je určitě nutné myslet
na podrazy. Buď může někdo přímo zpracovatele udat, nebo může být text využit i
jinde a tím vzniknou nepříjemnosti. Za další je to odhalení, že práce nebyla zpracována osobně. Toto je dle respondenta snadné odhalit tím, že padne dotaz na postup
při vypracování textu. Dále může být zpracovatel nekvalitní, díky tomu nemusí být
text dodán včas nebo nemusí být práce obhajitelná.
Respondent považuje za nemorální jednání firem zabývající se zpracováním
textů. Špatné podle něj je také to, že lidé se za to už ani nestydí a veřejně píší na
sociálních sítích, že si chtějí svoji práci nechat napsat od někoho jiného či t přímo
poptávají zpracovatele, jež by jim vypomohli.

5.6.2


Respondenti na straně zadavatelů
Respondent 3, žena, 24 let

Prvním z respondentů, kteří si nechali napsat závěrečnou práci, je žena, jež
úspěšně dokončila bakalářské studium a nyní pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Pro vypracování oslovila společnost, kterou ji doporučil známý, protože její služby též využil a s výsledkem byl spokojen.
Důvodem, proč si práci nechala vpracovat firmou, byl jednak nedostatek času,
protože při studiu pracovala na poloviční úvazek a při tom potřebovala zvládat
denní studium, ale také si nebyla jista, jak práci zpracovávat. Uvedla, že v problematice se příliš neorientovala a nastudování by jí zabralo příliš času.
Na otázku, proč zvolila téma, o kterém nic nevěděla, odpověděla, že neměla
příliš na výběr. Z důvodu toho, že na její škole byl nedostatek volných vedoucích.
Obory, jež by ji bavily, byly hned plné, proto musela hledat na jiných. Po týdnech
emailování narazila na někoho, kdo měl volno. Tento vedoucí ale měl vypsaná té-
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mata, která chtěl vést a ona tedy zvolila jedno z nich. Přiznává, že celý proces vybírání vedoucího a zadávání práce nechala až na poslední chvilku, což to bylo
z důvodu její vytíženosti v zaměstnání.
Zpracování firmou tato žena preferovala hlavně z důvodu anonymity. Nechtěla, aby spolužáci či rodiče věděli o tom, že využila této možnosti. Domnívá se, že by
to blízcí brali tak, že je jen líná a neplní si své povinnosti. Protože jí při studiu přispívají určitou částku na ubytování a na jejím prospěchu jim záleží, se bála, že by je
tím zklamala. Mezi spolužáky se nechtěla svěřovat z toho důvodu, aby nešířila informace dál po škole a nedostala se případně až k vyučujícím. Dále se také domnívala, že s firmou bude jednodušší komunikace a také bude mít nějakou záruku, že
práci skutečně dostane v čas. Spolužákům či známým v tomto ohledu příliš nedůvěřovala.
Jak již bylo zmíněno, oslovila přímo konkrétní firmu pro vypracování na základě předešlé dobré zkušenosti jejího známého. Domluvila se na ceně 12 000Kč za
50 normostran textu. Tato částka měla být uhrazena po částech a to 3000Kč každý
měsíc. Po uhrazení dostávala vždy poměrnou část práce, kterou obratem odesílala
vedoucímu ke konzultaci. Sama uvádí, že konzultace pro ni byly nepříjemné, jelikož
znala vždy jen část problematiky, kterou si přečetla v práci a neměla představu,
kam bude její práce dál směřovat. Její štěstí spočívalo v tom, že vedoucí práce neměl zájem jakkoli s ní diskutovat o problematice, jen jí sděloval nedostatky, které
on v práci shledal. Veškeré připomínky si sepisovala a odesílala zpracovateli, který
je měl za úkol dle nich práci upravit.
Finální práce byla vypracovaná přesně v předem dohodnutém datu, s tím, že
byla i časová rezerva na drobné opravy, tisk a vazbu. I když se firma, která práci
vyhotovovala, prezentuje tím, že vypracovává podklady, předaná práce byla dle
respondentky přímo připravena na odevzdání. Jejími slovy bylo třeba doplnit pouze formality, jako jméno, škola a čestné prohlášení. Z vlastní iniciativy se rozhodla
některé věty více rozepsat, či pozměnit.
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U vedoucího bakalářská práce prošla. Hodnocení bylo průměrné. Oponenta si
respondentka vybírala sama. Měla v rodině člověka z oboru, který jí napsal hodnocení podobné tomu od vedoucího práce, a na otázky spolu dohodli.
Před obhajobou si celou práci přečetla asi dvakrát. Na prezentaci se dobře
připravila. Nachystala si doslova vše, co bude říkat a to i rozsáhlé odpovědi na
otázky oponenta.
Komise si práci pouze prolistovala, podívala se na strukturu, úvod a závěr. Po
prezentaci respondentky se dostali k dotazům od oponenta, které měla dobře připravené. Následné otázky se snažila zodpovědět v klidu, ale ne na všechno věděla,
co říct. Vyslechla si i nějaké negativní komentáře, ale práce v konečném důsledku
byla obhájena za E.
Respondentka odpověděla, že s kvalitou práce byla spokojená, ale zároveň
dodala, že nikdy žádnou takovou práci nepsala, takže neměla úplně představu, jak
vypadá dobrá a špatná práce. Byla si jista, že sama by lepší práci nenapsala, navíc jí
to ušetřilo spoustu času a mohla se věnovat jiným aktivitám. Skloubit dohromady
práci, školu, zkoušky, semestrální projekty a do toho ještě bakalářskou práci na
téma, kterému moc nerozuměla, by byl dle ní nadlidský výkon. Dále sdělila, že nikdo by neocenil, to, že zvládá tolik aktivit najednou, na druhou stranu by byli rodiče zklamaní, kdyby něco z toho nezvládala. Byl na ni v tu dobu kladen velký nátlak,
tak se snažila situaci zvládnout, jak nejlépe mohla.
Rozhodně není pyšná na to, že jí „prošla“ bakalářská práce, kterou sama nenapsala, ale je ráda, že to má za sebou. Následného odhalení se nebojí. Domnívá se, že
jediný, kdo práci četl, byl vedoucí práce, zpracovatel a ona a nikdo jiný ji již číst
nebude.
Peněz, které za práci dala, rozhodně nelituje. A to hlavně proto, že tím, že
mohla chodit do práce, a nemusela se věnovat psaní, si vydělala dost. Kdyby musela práci přerušit a psát, přišla by o víc, než skutečně zaplatila.
Po dotazu, zda plánuje vyžít služeb firem i při diplomové práci chvilku přemýšlela. Není rozhodnutá a bude záležet na aktuální situaci. Pokud by tuto možnost využila, více by komunikovala se zpracovatelem a vedoucím, aby se v práci
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vyvarovala všem možným nedostatkům a byla by více v obraze, co je obsahem práce již při zpracování. Klíčové by bylo také zadání práce, protože pokud by měla
možnost psát něco, co by ji bavilo nebo se týkalo jejího zaměstnání, pak by to pro
ni bylo jednodušší a nebála by se, že práci sama nevypracuje.


Respondent 4, muž, 26let
Dalším z respondentů je muž, který již úspěšně dokončil magisterské studium

na vysoké škole. Pomoci využil při psaní diplomové práce. Nezvolil si k tomu žádnou firmu, ale oslovil kamaráda, který se v problematice orientoval. Tato možnost
se mu zdála jako levnější, rychlejší a navíc byl se zpracovatelem neustále
v kontaktu a věděl, jakým způsobem práce pokračuje, protože byli spolubydlící. To,
že si nechá pomoct, se rozhodl z toho důvodu, že začínal podnikat a měl hodně zařizování a starostí. Svému podnikání věnoval hodně času, záleželo mu na tom a zisk
titulu pro něj byla jen formalita.
Se zpracovatelem se nedomlouvali na žádné konkrétní částce za vypracování
diplomové práce. Respondent uvádí, že už během studia si často vzájemně vypomáhali při psaní seminárních prací, takže za něj platil pouze, když šli na pivo, objednal několikrát večeři domů a po dopsání práce spolubydlícímu koupil ještě lahev alkoholu. Za zpracování tedy v součtu neplatil žádnou velkou částku. Kromě
toho, že měl nad prací dohled a nestála ho moc peněz, věděl, že bude práce kvalitně
odvedena, jelikož byl kamarád pracovitý, svědomitý a ve škole měl dobrý prospěch.
Téma práce i vedoucího si zvolil respondent samostatně. Svoji diplomovou
práci začal psát sám, ale poté, co zjistil, že je v časovém tlaku, pak teprve oslovil
kamaráda. Toho téma bavilo, v problematice se orientoval a souhlasil s tím, že mu
pomůže.
Nejdůležitější bylo vypracování praktické části, které bylo časově dost náročné. Pravidelně spolu obsah konzultovali, takže věděl o práci vše. Nebyl proto z jeho
strany sebemenší důvod se obávat konzultací s vedoucím či odhalení toho, že on
sám fyzicky práci nepsal.
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Na vypracování své závěrečné práce se respondent z části podílel, takže z jeho
strany výpomoc od kamaráda nebyla vnímána, jako nějaký podvod. Svědomí ho
nijak netížilo a byl rád, že se mohl věnovat i svému podnikání, které ho teď živí.
Nechat si zpracovat text od některé ze společností jej nenapadlo. Nechtěl by
platit tak velkou sumu peněz a navíc si myslí, že tématu práce by ne každý rozuměl,
takže kvalita by nemusela být dle jeho představ. Sám ale neodsuzuje lidi, kteří využijí možnosti si nechat práce vypracovat od někoho jiného. Uvedl, že lidé k tomu
mají často velmi dobré důvody. Pracovat při škole je dle něj pro většinu studentů
naprosto normální. Ne každý může být plně dotován rodinou a dovolit si pestrý
život. On sám se chtěl osamostatnit co nejdříve. Naskytla se příležitost, které sice
musel věnovat celý svůj čas, ale nelituje toho. Proto chápe i jiné studenty, jež využijí příležitosti a dají studium a všechny povinnosti okolo něj až na druhou kolej.

5.7

David Tomar a jeho zkušenosti s ghostwritingem v USA
David A. Tomar je americký spisovatel, známý pod pseudonymem Ed Dante.

V USA se proslavil díky článku v novinách The Chronicle of Higher Education, kde
podrobně popsal své zkušenosti coby ghostwritera, který pomáhá studenům podvádět na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání. Toto téma se stalo velmi
diskutovaným a přineslo pozornost k plagiátorství a podvádění jako takovému.
V roce 2012 tento autor napsal knihu The Shadow Scholar, kde podrobně popsal
své zkušenosti a postřehy jak tento trh funguje. (Ed Dante - Wikipedia [online],
2017)
David Tomar patřil mezi průměrné studenty, nikdy nijak nevybočoval z řady.
Škola pro něj ale nikdy nebyla zábavou. Vadilo mu, kolik času musí trávit u studia,
zavřený ve svém pokoji, známkování mu přišlo jako nesmyslné, ba dokonce urážlivé. Jediné, co ho bavilo, byla angličtina a to hlavně díky skvělému vyučujícímu, který jim dával volnost a možnost povolit uzdu fantazii. Po absolvování střední školy
měl jasno, chtěl se stát spisovatelem, proto nastoupil na Rutgers University, která
mu měla v plnění tohoto snu pomoci. Bohužel i tady se zklamal, od vysoké školy
očekával totiž víc, než jen bezduché opisování poznámek a nulovou možnost krea-
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tivity v psaní. Protože vysoké školy v USA nejsou zrovna nejlevnější, začal si při
studiu přivydělávat psaním úkolů za spolužáky. Jelikož odváděl kvalitní práci a
nikdo jiný tyto služby nenabízel, velmi rychle se po kampusu roznesly informace o
jeho „podnikání“ a o práci neměl nouzi. Snažil se mít i jinou práci, ale po čase z ní
stejně odešel, protože mu nepřinášela nic dobrého a psaní bylo jeho srdci bližší.
Kariéra ghostwiritera mu hodně dala i vzala. Neustále byl pod tlakem, aby plnil termíny, práce měl dost, neustále se musel pohybovat v akademickém prostředí
a dále se vzdělávat, trpěl syndromem vyhoření a několikrát s touto prací i končil.
Čím víc ale práce měl, tím víc měl peněz, nadále se zlepšoval, uměl si rozplánovat
den i plnění povinností. Pracoval efektivněji a rychleji. Věděl, že to, co dělá, není
úplně správné, ale nikdy se tím ani netajil. Když se ho lidé ptali, přiznal, že pomáhá
žákům podvádět. Celou dobu věděl, že přijde doba, kdy bude muset z tohoto kolotoče vystoupit. Jeho přiznání v jednom z článků potom dalo celé jeho éře ghostwritera utrum. Nyní pracuje pro společnost, která se zabývá detekcí plagiátů. (David A.
Tomar Interview [online], 2017)
Další text je převzat z článku, který napsal přímo David Tomar pro web thebestschools.org, jehož předmětem je právě ghostwriting, praktiky a zkušenosti.
David Tomar tvrdí, že abychom pochopili ghostwriting, je potřeba si uvědomit, že tato služba, nabízí opravdovou komoditu, o kterou je zájem, což dělá
ghostwriting skutečným fungujícím trhem s danými normami. Akademický
ghostwriting se liší od toho běžného. Většina knih vydaných celebritami je profesionální práce ghostwitera, nad tím se nikdo nepozastavuje. To, že napomáhá veřejným osobám k větší publicitě apod., to nikoho netrápí. Rozdíl u akademického
ghostwritingu je totiž ten, že jeho záměrem je podvod. Ghostwriter totiž ví, že práce, kterou dělá, bude použita k zavádění pedagogů, k podvádění vzdělávacích institucí a k poskytnutí nástrojů studentům, kteří mají být hodnoceni za práci, kterou
sami nedokončili. A toto podvádění, na rozdíl od plagiátorství, není tak jednoduché
odhalit.
I když firmy, které píší práce za studenty, nejsou protizákonné, mohou být i
díky reklamě snadno viditelné, ale o nich samotných, jejich vlastnících, kontaktních
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osobách či sídle toho většinou člověk moc nezjistí. V USA se díky vyhledavači Google.com dá nalézt nepřeberně adres nabízejících zpracování prací. Každá z nich má
ale jinou komunikační strategii. Jedny se schovávají za pěkná slova, jiná na rovinu
řeknou, že jde o podvádění a dělá z toho ještě přednost. Za větší hrozbu jsou určitě
pokládány ty společnosti první, které se snaží oklamat i studenty a to v tom, že to
co dělají je v pořádku.
Zdali je tato služba legální, na to odpověď v článku není. Důležité však je
v tomto oboru odmítnutí odpovědnosti. A toho se drží velké procento společností.
Většina společností uvede někde na webu, že vypracované práce nelze odevzdat či
prezentovat. Charakterizují je jako studijní podklady či pomůcky. I když společnost
kompletně vypracuje celou práci, která je připravena na odevzdání, formulací toho,
že se jedná pouze o podklady, je chráněna. Zákazníci jako takoví chráněni nejsou
ničím. Samotní zpracovatelé by se mohli u soudu poté bránit, že student využil jejich textu a vydával jej za svůj. Nicméně toto by se v průmyslu, kde je tato anonymita důležitá a všichni vědí, proč tyto podklady zpracovávají, nemělo stávat. Pro firmu, která se tímto zabývá, by to byl krok znamenající ztrátu klientely.
Cenová struktura se stanovuje podle počtu stran a délky času do termínu. Nižší ceny jsou u prací, které je třeba odevzdat za více než týden. Drahé jsou práce,
nutné zpracovat do druhého dne či do pár hodin. Ceny začínají na 10USD a dále
rostou, odvíjí se také od termínu zadání, jestli jsou zrovna zpracovatelé vytížení,
apod. Ve většině případů zpracovatel sám obdrží polovinu částky, druhá jde společnosti.
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Obrázek 12 Ceny za zpracování práce v USA v USD/strana (Zdroj: thebestschools.org [online],
2017)

I když se společnosti liší tím, jak se prezentují, jejich vnitřní struktura je podobná. Buď mají své zpracovatele, nebo využívají nezávislé smluvní zpracovatele.
Delegování práce se dá rozdělit do několika skupin.

 Přímé – zpracovatel dostane nabídku přímo, odpovídá, zda souhlasí či nikoli.

 Nabídka – nabídka je rozeslána více zpracovatelům na základě odbornosti či
vytíženosti.

 Tabulka – v interním systému je vytvořena tabulka, ve které jsou vypsány
všechny zadané práce a zpracovatelé si mezi nimi vybírají.

Kdo jsou v USA klienti? Primárně se jedná o tři skupiny. Zahraniční studenti,
kteří si nejsou úplně jistí svým psaným projevem, dále studenti, kteří postrádají
schopnosti psát odborné práce a také schopní studenti, kteří jsou pouze líní či nedostatečně motivovaní. Dále ghostwritingu využívají ti, jejichž rodiče trvají na dob-
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rých známkách, studenti, jež chtějí při studiu i pracovat, studentští sportovci nebo
prostě ti, kteří jsou zahlceni studijními povinnostmi.
Motivy, které vedou studenty k tomu, využít služby ghostwritingu:


Nedostatečná znalost angličtiny



Špatné porozumění předmětu



Nedostatečné schopnosti pro psaní odborných prací



Pocit přetížení prací



Špatný time management



Nedostatek zájmu o předmět



Pocit, že akademický podvod je kulturně akceptovaný



Lenost, vysoké příjmy, …

Zpracování objednávek bývá přes automatizované systémy. Klienti si zadávají
objednávky přes objednávkový formulář, kam zadávají nejdůležitější a co nejdetailnější informace k vypracování. Obratem získávají nacenění objednávky. Zpracovatel, který se přihlásí ke zpracování objednávky, se zavazuje k tomu, že ji včas
dodá. Studenti dávají zpracovateli přístup ke všem materiálům, jako jsou přednášky, požadované zdroje či jiné materiály. Někteří dokonce poskytují svá jména a
hesla k univerzitní knihovně.
Komunikace mezi objednavateli a zpracovateli funguje zprostředkovaně. Buďto
mezi prostředníka či interním systémem webu. Jakákoli jiná komunikace je zakázána a to hlavně kvůli tomu, aby zpracovatelé firmě nekradli klienty a nedomlouvali se s nimi osobně.
Reklamace společnosti poskytují, pokud jsou oprávněné. Pokud zadavatel nedodal dostatek podkladů a požadavků, pak mu reklamace uznaná není, ale samozřejmě společnosti dbají na dobrý zákaznický servis a snaží se co nejvíce klientům
vyhovět, aby i další zakázky realizovali u nich.
Mezi důvody, proč je akademický ghostwriting špatně odhalitelný způsob podvádění, se tedy řadí určitě neopakovatelnost. Všechny texty by měly být originály,
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takže nehrozí detekce plagiátorství. Dále je zde možnost dlouhodobější spolupráce.
Pokud si zákazník vyžádá stejného zpracovatele na víc prací, odpadá strach z toho,
že by se měnily styly psaní. Pro zpracovatele je výhodou pravidelná poptávka po
jejich práci. Pokud se jedná například o spisovatele na volné noze, je to jakási jistota příjmu. Ghostwriting je velice snadno přístupný pro každého. Stačí dobrá reklama a SEO k dobrému zobrazování ve vyhledavačích a klienti si vás najdou sami. Co
je ale nejdůležitější – vysoké marže na zisku. (The best schools [online], 2017)
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Návrhy opatření pro snížení podvodného jednání
Současný systém vysokoškolského vzdělávání studentům podvádění velmi

usnadňuje, aby se něco změnilo, bylo by vhodné nejdříve začít u vyučujících. Najdou se takoví, kteří neustále přizpůsobují materiály, zkoušky i úkoly vyvíjejícím se
předmětům, ale také existuje velké procento těch, kteří používají stále stejné staré
materiály, bez toho aniž by si překontrolovali aktuálnost obsahu. U těchto typů
vyučujících je podvádění nejsnadnější. Zadávání příliš obecných témat, které byly
zpracovány již několikrát mnoha předešlými ročníky, také vůbec nepomáhá
k prevenci využívání společností na psaní prací.
Prvním návrhem pro omezení podvodného jednání by tedy mohlo být právě
zadávání nových neopakujících se úkolů, aktuální témata prací, která by byla pro
studenty zajímavá a týkala by se úzce tématiky na cvičeních či přednáškách. Dle
mého názoru je také důležité zaměřit se na to, aby studenti neměli pocit, že jejich
práci si vyučující pouze přečte a založí do šuplíku. Toto je u často velmi demotivující pomyšlení. Pokud se student snaží napsat kvalitní práci a nedostane žádnou
zpětnou vazbu, může nabýt dojmu, že nebyla ani přečtena a příště již takovou snahu do zpracování nevloží. U závěrečných prací by naopak bylo vhodné studentům
dát „volnou ruku“. Jak zmiňovala jedna respondentka v rozhovorech, nakonec musela pracovat na tématu, jemuž nerozuměla, a nebylo jí nijak blízké. I když tento
případ nemusí být běžná praxe, dle odpovědi se i s takovou situací může student
setkat. Pokud by respondentka měla možnost si téma vybrat sama, nebála by se
tolik osobního zpracování, nemusela by se tedy uchylovat k řešení práci si nechat
společností vyhotovit. Náklady na realizaci tohoto návrhu by mohly být spojeny
s nutností dalšího vzdělávání a dostatečnou angažovaností vyučujícího k zapojení
se do zatraktivnění výuky. Záleželo by samozřejmě na typu oboru, ve kterém se
pohybuje, protože každý nabízí jiné možnosti způsobů prohlubování znalostí jako
například stáže, konference či školení.
Dalším z řešení může být psaní prací přímo v učebnách. Jednoduché úkoly určené k rozvoji kritického myšlení by zajistily originální texty od jednotlivých stu-
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dentů a poté by se i práce, jež byly zpracovány mimo školu, mohly porovnávat
s těmi napsanými osobně na hodině, zda se jedná o ten stejný styl psaní. K zavedení
tohoto opatření by bylo potřeba pouze přizpůsobit vzdělávací plány předmětů a
zasadit do nich rozvrhovou akci, jež by s aktivitou spojenou s vypracováváním
prací přímo ve výuce počítala.
Postupná kontrola by mohla být další možností, jak eliminovat podvodné jednání u psaní prací. Student bude mít možnost psát a následně odevzdá práci ke
kontrole, ale v průběhu psaní bude dotazován a bude mít možnost obhajovat si své
názory ještě před koncem práce. Díky tomu si vyučující bude moci ověřit, jak dobře
se student orientuje v jeho vlastní práci. I když i nyní existují konzultace, ne vždy
jich bývá využíváno k tomu, aby se ověřila znalost tématiky, spíše se diskutuje, jakým způsobem v práci pokračovat dál, či co změnit. Pokud se vyučující se studentem nebaví o tom, co už bylo napsáno a zajímá jej jen to, kam dál bude práce směřovat, nemá šanci odhalit, že práci nepsal student sám.
V kapitole 5.2 byly číselně vyjádřeny přístupy na webové stránky společností,
jež se specializují na vypracování prací, ze školní sítě MENDELU. I když nelze ze
získaných dat určit přesný počet studentů, kteří stránky navštívili, lze podle struktury stránek konstatovat, že i tak jsou hodnoty u některých webů vysoké. Protože
se jedná pouze o přístupy ze sítě MENDELU, měly by se zavést opatření, jež by toto
chování eliminovala. Jedním z nich by mohlo být úplné zakázání přístupu na tyto
stránky, nebo alespoň vytvoření upozornění, jež by se objevily vždy, pokud by student chtěl vstoupit na stránky tohoto typu. Díky tomu by si mohli uvědomit, že jejich pohyb na síti MENDELU může být monitorován a není vhodné, aby tyto kroky
podnikali. Náklady na vytvoření těchto upozornění by byly spojeny se zadáním prací správcům sítě MENDELU, kteří by museli detekovat všechny dostupné
webové stránky, jež jsou spojovány s nabízením práce a následně provést kroky
potřebné k vytvoření varování na jednotlivých stránkách, jež by se zobrazovalo
všem návštěvníkům z univerzitní sítě.
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6 Diskuse
Je velice těžké určit, kolik prací, bylo díky ghostwritingu obhájeno, ale vzhledem k dostupnosti služby se dá předpokládat, že takovéto práce se objevují. I díky
odpovědím z dotazníkového šetření víme, že práce si studenti nechávali napsat a
nechávají dál, celkem 8% respondentů využilo toho, že si nechali napsat práci, kterou následně vydávali za své vlastní dílo. Tento údaj je shodný s výsledky výzkumu
Donalda McCaba (2005), jež v letech 2002-2005 zkoumal tuto problematiku
v Severní Americe.
Média v ČR problematiku podvodů a společností, jež se zabývají vypracováváním prací, řeší také. Zajímá je aktuální situace, ceny či právní aspekty jejich jednání, ale již nepoukazují na případy, kdy byli studenti z podvodu obviněni a dále i
řádně potrestáni.
Proč je detekce prací, které psal někdo jiný než ten, kdo se za autora pokládá
tak těžká? Existují sice programy na odhalování plagiátorství, ty ale originální text
od zpracovatele neodhalí, a pokud má vyučující podezření, že práce není studentova, je velmi těžké jej obvinit. Student se bude bránit a pravděpodobnost, že bude
předložen důkaz usvědčující studentovo podvádění, je opravdu nízká. Právní
aspekty tohoto podvodného jednání jsou popsány v kapitole 3.6. V první řadě se
ale jedná o velmi neetické chování a to jak na straně zadavatele práce, tak i zpracovatele, který přesně ví, proč a za jakým účelem práci píše.
Společnosti, které nabízejí zpracovávání prací, nejsou v ČR nelegální. Díky obchodním podmínkám, jež si stanovují, se schovávají za tvrzení, že vypracovávají
pouze podklady. Že tomu tak doopravdy není, bylo již v práci potvrzeno. Nasvědčuje k tomu nejen vlastní zkušenost, díky vyhotoveným pracím, dále recenze na webových stránkách i požadavky, které chtějí společnosti znát, jako je velikost a typ
písma, řádkování či používaný rod. Toto by nemuseli znát, pokud by šlo pouze o
podklady, pak určitý rod není podstatný. Kvalita zpracování textů byla v této práci
též ověřena. Jak je popsáno v kapitole 5.4.2. Jedna ze společností (seminarkybezprace.cz) odevzdala průměrnou práci a druhá (nepisto.cz) odevzdala práci velmi
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podprůměrnou. Nejen že nedosahovala požadovaných odborných kvalit, ale také
zde byl problém s nenaplněním požadavků na normostrany textu. Dle dotazníkového šetření s kvalitou zpracování textu nebylo spokojeno 10% z těch, jež si práci
nechali vypracovat. Procento to vysoké není, ale je třeba počítat i s tím, že když
student zvolí možnost využití ghostwritera, nemusí být práce kvalitní. Ba naopak,
sám student by si mohl práci vypracovat s trochou úsilí určitě lépe.
Dále bylo v dotazníkovém šetření zjištěno, že 66% respondentů si práci nechalo vypracovat raději u spolužáků či známých. Tato možnost se jim zdá lepší,
spolehlivější a hlavně levnější. Jak bylo potvrzeno i od jednoho z respondentů,
osobní přístup a to, že zpracovatele znají osobně, jim dává záruku kvalitně odvedené práce a lepší možnosti komunikace. Nebojí se proto, že by práci neobhájili,
jelikož spolu mohou jakýkoli problém konzultovat.
„ Akademická integrita znamená jednat čestně, s důvěrou, poctivostí, respektem a
zodpovědností nejen při studiu, ale i výuce či výzkumu. Pro všechny studenty, učitele,
výzkumníky a zaměstnance v akademické sféře je důležité jednat čestně a být zodpovědný za své činy, ukázat poctivost v každé části své práce. Vyučující by měli být vzory pro studenty. Akademická integrita je důležitá nejen pro pověst jednotlivce, ale
také školy.“ (Exemplary Academic Integrity Project (EAIP), 2013)
Jedním z odborníků na akademickou etiku je právě Tracey Bretag předsedkyně redakční rady International Journal for Educational Integrity a International
Center for Academic Integrity, která se podílela na mnoha projektech týkajících se
výzkumu podvodného jednání a zavádění procesů souvisejících s jeho detekcí a
prevencí.
Dle uvedených návrhů v kapitole 5.8 je zřejmé, že opatření potřebná
k eliminaci podvodného jednání nejsou možná provádět krátkodobě a neznamenají
pouze tvrdě lpět na dodržování předem daných pravidel. Jde o soubor praktik, jež
je potřeba postupně zavádět, dlouhodobě dodržovat a neustále rozvíjet. I Tracey
Bretag tvrdí, že je v boji proti tomuto jednání klíčová dlouhodobá spolupráce všech
zainteresovaných stran, jež mají zájem a dokáží se postupně adaptovat na změny.
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Dále by studenti měli být v tomto ohledu bráni spíše jako partneři nežli pouze pasivní příjemci toho, co to je akademická integrita a jak dodržovat její zásady. Domnívám se, že pokud by se studenti přiklonili k tomuto typu spolupráce, mohlo by
se také pomalu měnit jejich myšlení. V kapitole 4.3 jsou popsány důvody, proč
studenti podvádějí. Jedním z nich je i vliv spolužáků. Vytvořením skupiny studentů,
jež sympatizují s programem akademické integrity a byli by ochotni toto předávat
dál, by tak mohlo pomoci s bojem proti podvodnému jednání. Jelikož myšlenky o
tom, že je důležité v akademické sféře jednat čestně a poctivě budou studentům
aktivně propagovat i nejen učitelé, ale i jejich vrstevníci.
Návrhy opatření pro snížení podvodného jednání z této diplomové práce lze
podložit návrhy již zmiňované odbornice Tracey Bretag. Všechny zadávané úkoly
by měly být smysluplné, aby v nich byli studenti značně zapojení a eliminovalo by
se riziko využití zpracování práce od třetí strany. Toto opatření od Tracey Bretag
úzce souvisí s návrhem na zadávání nových neopakujících se úkolů a aktuálních
témat prací, která by byla pro studenty zajímavá. Přizpůsobování výuky a aktualizace učebních osnov jen podpoří boj proti podvodnému jednání. (Bretag, 2015)
Jak vyplývá z rozhovoru s jednou z respondentek, není až tak složité obhájit si
práci i když nebyla její autorkou. Navržené opatření týkající se lepší spolupráce
mezi vyučujícím a studentem vyplývá právě z této zkušenosti. Přestože studentka
docházela na konzultace, vedoucí práce řešil jen nedostatky této práce a problematiku s ní nediskutoval. Neměl tak šanci zjistit, že se v ní studentka dostatečně neorientuje a podezřívat ji z podvodného jednání.
Pokud bychom měli porovnat trh s podvodnými pracemi v USA s tím v ČR, je
potřeba zmínit, že jsou v mnohých aspektech podobné. Asi nikoho nepřekvapí, že
v USA je tento trh větší než v ČR. Vzhledem k tomu, že je zde mnohem více studentů, je větší poptávka, čemuž se samozřejmě nabídka přizpůsobuje.
Co se týká legislativy, tak ta v obou zemích podvodné vypracování prací nijak
neupravuje. Společnosti se jak v ČR, tak i v USA „schovávají“ za tvrzení, že poskytují
pouze vypracovávání podkladů. Jak již bylo ověřeno díky zadání práce společnos-
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tem, není tomu úplně tak. David Tomar popisuje stejnou zkušenost v USA. Za podklady se dané práce pouze vydávají. Charakteristické pro společnosti je také to, že
v obchodních podmínkách stanovují, že práce jimi vypracované nelze dále využívat
či šířit. Díky tomu se zbavují odpovědnosti za to, když student práci využije a odevzdá jako své dílo.
Systém objednávek je též totožný u obou zemí. Studenti odešlou nezávaznou
objednávku, díky ní je zpracována cenová kalkulace. Tu když student příjme, začíná proces hledání vhodného zpracovatele.
USA se liší od ČR jednou skupinou klientů, která nebude u nás tak početně zastoupena. Jedná se o zahraniční studenty. Tito se snaží vyhnout vypracováváni
prací v anglickém jazyce, jelikož nejsou přesvědčeni o svých kvalitách psaní v jim
cizím jazyce. Právě proto využívají služeb zpracovatelských společností. Motivy
objednávek prací, které ale budou shodné u obou zemí, mohou být neporozumění
předmětu, nedostatečné schopnosti, odbornost, přetížení prací, špatný time management či lenost.
Ceny za zpracování jsou podobné. Dle zjištěných informací začínají orientačně
na ceně 10 USD/normostrana, což je cena konkurenceschopná těm v ČR. Samozřejmě se ceny odvíjejí od zadaného tématu, jeho složitosti, dostupnost zdrojů a data,
do kdy musejí být texty vyhotoveny.
Reklamace připouštějí jak v ČR, tak i v USA. V Americe ale pro reklamace požadují podstatné odůvodnění. Reklamace u prací, kde nebyla zpracovateli dodána
dostačená literatura ke zpracování, nebývají uznány.
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7 Závěr
Cílem této diplomové práce bylo zmapovat trh s podvodnými pracemi v ČR,
vytvořit přehled cen, aktuální poptávky a také nabídky na tomto trhu. V práci byly
představeny vybrané společnosti, jež se zabývají zpracováváním textů, provedena
analýza jejich webových stránek a nabízených služeb. Díky zadaným objednávkám
byly porovnány i ceny požadované za zpracování eseje na dané téma. Dvě ze společností byly osloveny pro celkové vypracování objednávky z důvodu potřeby vyhodnotit kvalitu jejich služeb.
Dále bylo provedeno dotazníkové šetření, jež odhalilo odpovědi na otázky, jako kolik procent respondentů si práci nechalo zpracovat a jaké k tomu měli důvody. Toto šetření bylo doplněno o hloubkové rozhovory s respondenty, kteří stáli
jak na straně zpracovatelů, tak těmi, jež si práce vypracovat nechali. Poznatky získané touto prací byly porovnány se zkušenostmi ghostwritera z USA, aby byly zjištěny podobnosti či rozdíly těchto dvou trhů.
V diskusi byla navrhnuta opatření pro prevenci proti podvodnému jednání či
způsobu jeho odhalování. Jednalo se například o zadávání aktuálních a ne příliš
obecných témat, úzká spolupráce vyučujícího se studenty, kde budou prověřovány
dosažené znalosti během psaní, vytvoření speciálních seminářů či hodin, kde budou studenti osobně vypracovávat originální práce, vhodné pro pozdější porovnání
s pracemi vyhotovovanými mimo školu a upozornění v síti MENDELU na webových
stránkách, jež patří společnostem zabývajících se vypracováním prací.
Díky této práci je možné si vytvořit představu o tom, jak trh s podvodnými
pracemi v ČR vypadá a funguje. I když proti plagiátorství již mají školy své zbraně,
poradit si s akademickým ghostwritingem tak úplně neumí. Jedná se o velice nenápadný podvod, který ale tím, že studentům prochází, zásadně snižuje prestiž vysokých škol a hlavně získané tituly, jako takové. I když každý má svoji etickou hranici
někde jinde a většina lidí by se k takovému podvodu neuchýlila, stále zde existují
takoví, kteří podstupují riziko odhalení a práci si za sebe napsat nechají. Je potřeba
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pracovat na tom, aby se změnilo myšlení lidí a byli si vědomi toho, co je eticky
správné a také se dle tohoto řídili. Dále bude záležet na univerzitách, jak se
k tomuto problému postaví a zda je v boji proti těmto typům podvodů podpoří také
vláda, vhodnou právní úpravou.
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A Dotazník
Vážené respondentky, vážení respondenti,
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro
zpracování mé diplomové práce zabývající se analýzou trhu s podvodnými závěrečnými pracemi.
Tento dotazník je naprosto anonymní a slouží pouze ke sběru dat nutných k analýze trhu. Aby byl výsledek co nejpřesnější, prosím o absolutní upřímnost. Zaručuji,
že data budou sloužit pouze ke zpracování diplomové práce a žádného respondenta nebude možné identifikovat.
Dotazník je určen pro studenty či absolventy vysokých škol. Jeho vyplnění zabere 3
minuty.
Děkuji za Váš čas.
Bc. Veronika Králíková
Sekce 1
Nechal/a jste si někdy zpracovat školní práci (ať už semestrální či závěrečnou) od
někoho jiného (kamarád/firma)?
- Ano
- Ne
Sekce 2 – Ne, nenechal/a jsem si napsat práci
Za jakého důvodu jste si práci nenechal/a napsat?
- Strach z odhalení.
- Práci jsem si chtěl/a napsat sama.
- Stojí to moc peněz.
- Jiné
Za jakých okolností, byste využil/a služeb někoho, kdo by napsal práci za Vás?
- Pokud bych nestíhal/a termín odevzdání.
- Kdybych měl/a víc peněz.
- Pokud bych nerozuměl/a tématice.
- Za předpokladu velmi malé pravděpodobnosti odhalení.
- Za žádných okolností bych to neudělal/a.
- Jiné
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Věděl/a jste, že existují společnosti, které vypracují za Vás podklady k závěrečné či
seminární práci?
- Ano, a znám i konkrétní společnosti (www stránky).
- Ano, slyšel/a jsem o tom, ale konrétní společnosti neznám.
- Ne, nevím.
Odhadněte, prosím, kolik podle Vás stojí vypracování dvanáctistránkové odborné
eseje.
- do 1000Kč
- 1000 – 1999Kč
- 2000 – 2999Kč
- 3000 – 3999Kč
- více než 4000Kč
Znáte někoho ze svého okolí, kdo si práci nechal vypracovat?
- Ano, znám.
- Ne, neznám.
Sekce 3 – Ano, nechal/a jsem si práci napsat
Co Vás vedlo k tomu si práci nechat napsat?
- Měl/a jsem málo času.
- Nerozuměl/a jsem problematice, o které jsem měl/a psát.
- Nechtělo se mi.
- Raději jsem byl/a v práci.
- Jiné
Byl/a jste spokojen/a s kvalitou vypracování?
- Ano, lépe bych to nenapsal/a.
- Ano, ale mohlo to být lepší.
- Ne, měl/a jsem k práci výhrady.
- Jiné
Volili jste spíše anonymní vypracování od společnosti nebo od spolužáků/známých
po osobní domluvě?
- Spolužáci/známí
- Společnosti
- Jiné
Proč jste zvolil/a tento způsob vypracování?
(otevřená otázka)
Bál/a jste se odhalení, že se nejedná o Vaši práci?
- Ano
- Ne
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Využil/a byste možnosti nechat si práci vypracovat opakovaně?
- Ano
- Ne
- Možná
Proč byste opět využil/a, či nevyužil/a možnosti si práci nechat vypracovat?
(otevřená otázka)
Sekce 4
Jste:
- Muž
- Žena
Váš věk
- 19 - 22let
- 23 - 26let
- 27 - 29let
- 30 let a více
Jaký je (byl) Váš obor studia
- Ekonomika
- Technika
- Přírodověda
- Pedagogika
- Medicína
- Právo
- Informatika
- Jiné
Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
- SŠ
- Bc.
- Mgr./Ing.
- Ph. D.
- Jiné
Z hlediska ekonomické aktivity byste se zařadil/a do jaké skupiny?
- Zaměstnanec
- OSVČ
- Student
- Mateřská dovolená
- Nezaměstnaný
- Jiné
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Uveďte, prosím, čistý měsíční příjem Vaší domácnosti v Kč.
- Do 9 999Kč
- 10 000 – 19 999Kč
- 20 000 – 29 999Kč
- 30 000 – 39 999Kč
- 40 000 a více
Uveďte, prosím, strukturu Vaší domácnosti. Žiji:
- Sám/sama
- S rodiči (prarodiči)
- Se spolubydlícími v nájmu
- Na koleji
- S partnerkou/partnerem
- S manželkou/manželem

Dotazník
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ÚVOD
Před pár lety se jednalo v podstatě o scifi, dnes se již jedná o realitu, nedávno byli lidé
nadšeni z toho, že si mohli na dálku zatopit ve své chatě, kam mířili na víkend, tedy
vyjížděli, přes mobilní telefon si nastavili požadovanou teplotu a než dojeli do cíle své
cesty, tak již bylo vytopeno.
V současné době ale jsem již úplně někde jinde, pokrok tedy nemůžeme zastavit, budeme tedy jmenovat pár příkladů, abychom si situaci ve světě internetu věcí mohli lépe
představit.
Zkusme si představit takový inteligentní dům, nebo chceme-li možná modernější a častěji používané sousloví – chytrý dům. V tomto domě máme takzvaný centrální systém,
jehož pomocí ovládáme vše podstatné – klimatizaci, vytápění, stínění, ohřev teplé vody,
zavlažování, kamery, osvětlení, zabezpečovací zařízení, telefon, rádio, hudbu, atd.
Ovšem měli bychom si položit zásadní otázku, pokud propojíme běžné spotřebiče, elektroniku s internetem, může té mít i svá negativna, nebo jsme schopni připustit i nějaká
rizika? Jistě, že najdeme celou řadu pozitiv, výhod, například si můžeme představit lednici, která nám může objednat chybějící jídlo v e-shopu a toto jídlo nám je na druhý den
doručeno, ale zkusme se nyní zaměřit i na rizika s tímto fenoménem spojená.
Pokud si představíme nějakého hackera, který manipuluje s naší chytrou domácností,
tak dochází kupříkladu k tomu, že může změnit nastavení celého chodu domácnosti, což
nás může pochopitelně rozčilovat, pokud nám nepoteče dostatečně teplá voda, zavlažování na zahradě nebude fungovat dle našich představ, apod.
Existuje ještě nějaké jiné riziko: Ano, pokud máme takzvanou chytrou domácnost, která
je napojena na internet, tak dochází k tomu, že jsme sledovatelní a různé zájmové skupiny bude zajímat naše chování a to jak například se chováme jako spotřebitelé.
Takže si představme, že někdo ví naprosto přesně, na co který člen domácnosti kouká
v televizi, v tomto případě má k dispozici vskutku zajímavé informace, které může
zpracovat, dále prodat nebo jimi libovolně nakládat. Toto je asi nejčastější způsob rizika
v případě internetu věcí, ale pochopitelně, že hrozí i hardwarové poškození.
V následujících řádcích se tedy budeme věnovat rizikům, které rozčleníme, zkusíme
trochu zabrousit i do etiky a hlavně si řekněme něco o tom, jak se těmto rizikům poměrně jednoduše bránit.
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INTERNET VĚCÍ – DEFINICE
„Téměř pět miliard „věcí“ – čidel, chytrých nositelných zařízení nebo třeba domácích spotřebičů - má být podle analytiků společnosti Gartner už letos připojeno k
internetu. Za pět let, tedy v roce 2020 jich pak bude už 25 miliard, tedy pětinásobek.
Díky všem těmto zařízením bude snazší získávat data o procesech ve firmách a dalších
organizacích, ale i o jejich klientech. Kdo je zvládne efektivně využít, získá významnou
konkurenční výhodu.“1
Na úvod je vhodné připomenout, že internet věcí je opravdu fenoménem dnešní
doby a jeho význam postupně roste a to v celé společnosti, z předešlého odstavce totiž
víme, že dnes je připojeno k internetu zhruba pět miliard věcí, je to tedy číslo pocházející z roku 2015 a zhruba do třech let bude již toto číslo dle kvalifikovaného odhadu 25
miliard věcí, což už je představuje nejen příležitost, ale také hrozbu nového typu,
s kterou bychom se neměli jenom seznámit, ale také se na ní připravit.
Dodejme, že do počtu "věcí" nejsou v rámci statistik IoT (Internet of Things, internet věcí) započítávány chytré telefony, tablety a PC. Naopak tam, alespoň zatím, patří všechna koncová zařízení označovaná jako wearables, tedy například chytré náramky.2
Z tohoto pohledu tedy plyne, že do Internetu věcí neřadíme chytré telefony, tablety a PC, důvod je velice prostý, poněkud se již počítá s tím, že tyto přístroje jsou automaticky připojeny k celosvětové síti, dále tam tedy patří všechna koncová zařízení,
domácí spotřebiče a celá řada dalších věcí, například již zmíněné chytré náramky nebo
chytré hodinky.
Postupně se tak rozrůstá obsah internetu věcí, rozrůstá se také jeho struktura a
charakteristika.
INTERNET VĚCÍ – PŘÍLEŽITOSTI
Z technického hlediska znamená internet věcí připojení téměř čehokoli – lidí,
procesů, dat a věcí – prostřednictvím senzorů k internetu. Pomocí těchto senzorů jsou
získávána nejrůznější důležitá data k následné analýze, která umožní optimalizovat příslušné procesy, ať se jedná o automatizované provozy, nebo činnosti vykonávané lidmi.3

BUSINESS IT. Internet věcí: Co musíte vědět dnes? 2015. Cit. 23-01-2017. Přístupné z
http://www.businessit.cz/cz/internet-veci-co-musite-vedet-uz-nyni.php
1

BUSINESS IT. Internet věcí: Co musíte vědět dnes? 2015. Cit. 23-01-2017. Přístupné z
http://www.businessit.cz/cz/internet-veci-co-musite-vedet-uz-nyni.php
2

SYSTÉM ONLINE. Internet věcí skýtá velké příležitosti. 2015. Cit. 23-01-2017. Přístupné z
https://www.systemonline.cz/it-pro-logistiku/internet-veci-skyta-velke-prilezitosti.htm
3
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Z tohoto pohledu je patrné, že internet věcí má široké využití nejen v běžném životě člověka, ale také v jeho pracovním úsilí, může totiž poměrně silným způsobem
zefektivnit nejen průmyslovou výrobu, vše také souvisí s robotizací, která je někdy považována za čtvrtou průmyslovou revoluci a všem je jasné, že tento proces se neobejde
bez internetu.
V zásadě můžeme rozlišovat základní tři způsoby propojení:
 Mezi přístroji,
 Mezi přístroji a lidským faktorem,
 Mezi lidskými faktory.
Dle tohoto dělení mohu usoudit, že základní principy propojení jsou možné mezi
přístroji, dále mezi přístroji a lidmi a v poslední řadě mezi lidmi, tyto možnosti skýtají
příležitosti v rámci zefektivnění celého procesu a to nejen průmyslové výroby, zemědělství, ale také v rámci sektoru služeb, vzdělávání, ale také ve strojírenství, atd.
Nejen, že dochází k značnému zefektivnění časového hlediska všech procesů, ale také
ke kontrole a snížení nedostatků, ale také je zde riziko mnohem větší kontroly, která
ovšem může mít svůj pozitivní, ale také negativní faktor.
Osobně se domnívám, že bude docházet ke kolizi s platnou legislativou, což se
bude muset významným způsobem ošetřit a to tak, aby nedocházelo v případě internetu
věcí k jejich nadměrnému zneužívání.
V oblasti dopravy přinese internet věcí zvýšení bezpečnosti díky vzájemné komunikaci mezi vozidly a jejich propojením s dopravní infrastrukturou, což umožní optimalizovat plynulost, bezpečnost a efektivitu dopravy. Plynulá doprava přinese dopravcům úspory času, peněz i energie. „Chytré silnice“ poslouží také k efektivnějšímu využívání parkovacích ploch, což je důležitý aspekt zejména ve městech, a v oblasti logistiky se to týká především poslední fáze distribuce zboží koncovým spotřebitelům.4
Toto propojení není nic nového, například v České republice se mluvilo o propojení mýtného s měřením rychlosti vozidel a jejich případné sankci za vysokou rychlost,
ovšem nakonec se tento systém neujal v realizaci, jelikož právě narážel na aktuálně
platnou legislativu, nicméně propojení dopravní infrastruktury se samotnými vozidly je
velmi zajímavou variantou, která nás zcela jistě v dohledné době nemine, základní pozitivum je v tom, že se celá doprava zefektivní, sníží se časy dojezdu, což přinese i nemalou úsporu nákladů pro všechny zúčastněné subjekty.
V samotné logistice bude možné v průběhu příštího desetiletí dosáhnout ještě
vyšší úrovně provozní efektivity, protože internet věcí propojí v reálném čase miliony
zásilek, které jsou každý den přepravovány, sledovány a skladovány. Ve skladech
umožní propojení palet a skladovaných položek chytřejší řízení skladových zásob.
V nákladní dopravě bude sledování přepravovaného zboží ještě rychlejší, přesnější,
předvídatelnější a bezpečnější. 5
SYSTÉM ONLINE. Internet věcí skýtá velké příležitosti. 2015. Cit. 23-01-2017. Přístupné z
https://www.systemonline.cz/it-pro-logistiku/internet-veci-skyta-velke-prilezitosti.htm
4

SYSTÉM ONLINE. Internet věcí skýtá velké příležitosti. 2015. Cit. 23-01-2017. Přístupné z
https://www.systemonline.cz/it-pro-logistiku/internet-veci-skyta-velke-prilezitosti.htm
5
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V oblasti logistických firem dojde k mnohem vyšší úrovni efektivity a produktivity práce, což souvisí s tím, že se propojí nejen přístroje, ale také lidský faktor, díky
tomu se propojí jak zásilky, tak samotné logistické procesy a dojde například ke snížení
nákladů na skladování, je to něco obdobného, jako například metoda Just in time, která
je provozováno zejména v automobilovém průmyslu.
INTERNET VĚCÍ – HROZBY
Mezi základní okruhy, které představuje internet věcí v hrozbách, řadím:
 Ztráta soukromí,
 Riziko ohledně bezpečnosti,
 Standardizace,
 Zahlcení daty,
 Nestřežená komunikace věcí,
 Nehlídaná inteligence.6
Ztráta soukromí představuje fakt, že vynášíme ven nejen informace o našem nákupním chování, ale také je zde možnost, že budeme mít v domácnosti nebo v osobním
užívání přístroje, které budou monitorovat náš zdravotní stav, v takovém případě je zde
také riziko toho, že tyto data mohou být nejen zneužity, ale také mohou být středem
zisku určitých skupin. To stejné pochopitelně platí o fyziologických datech.
Dalším problémem bude zcela jistě i standardizace, tu si můžeme představit tak, že
v současnosti máme velké množství televizí, ale každá z nich může mít svůj ovladač,
v oblasti internetu věcí, tedy pokud budeme chtít opravdu efektivní komunikaci, bude
muset dojít ke standardizaci, to znamená předpoklad, aby se všichni výrobci byli schopni na této standardizaci dohodnout.
Také se vyskytujeme ve světě nestřežené komunikaci, tu si můžeme představit tak,
že chytrá lednice bude automaticky objednávat chybějící nebo docházející potraviny
přímo v e-shopu a to bez nutnosti toho, aby člověk do tohoto procesu vstupoval, také
bude jistě možné, aby nám lednice hlídala naše kalorie a zdravou stravu, no možná by
bylo vhodné se trošku zamyslet.
Zahlcení daty spočívá v tom, že zde bude opravdu velké množství dat, ale kde a kdo
je bude skladovat, analyzovat, vyhodnocovat, predikovat a provádět celou řadu dalších
činností?
Rizik ve spojení s internetem věcí je celá řada, je nutné se nad nimi zamyslet, je mi
také jasné, že nelze jenom tak všechny rizika odstranit, ale je zde ještě další fenomén,
pokud bude lednice komunikovat prostřednictvím internetu s e-shopem, tak zase dojde
k tomu, že poklesne přirozený sociální kontakt mezi lidmi, což je také další a nemalé
riziko.
PŘÍKLADY
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY. ICT REVUE. Úskalí internetu věcí. 2016. Cit. 23-01-02-2017. Přístupné z
http://ictrevue.ihned.cz/c3-65233220-0ICT00_d-65233220-uskali-internetu-veci
6
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Zajímavým příkladem, kde lze uplatnit internet věcí, je hotelový provoz, představme si situaci, že jedete do hotelu a před vstupem do něho pouze zadáte vstupní heslo a v tu chvíli jsou Vám otevřeny dveře, ale to není vše, na toto heslo můžete mít také
přístup na internet v rámci sítě v hotelu, ale také pomocí tohoto hesla můžete platit
v hotelové kavárně nebo také využít fitness nebo sauny či bazénu a řadu dalších služeb,
které tento hotel nabízí, také máte zajištěn vstup do samotného pokoje, atd. Zbytek
možných i nemožných variant je dále založen na fantazii a reálných možnostech hotelu.
Všechny tyto hotelové služby zákazníkům přístupny jenom po dobu jejich pobytu v hotelu, ale také jsou omezeny další služby časem, například sauna, bazén, kulečník,
bowling, atd. Výhoda tedy spočívá v tom, že nemusí být všude obsluha, ale vše se automatizuje, další podmínkou je také potřebný hardware, ale také software, tedy že
všechny tyto věci budou vzájemně propojeny a díky tomu mohou spolu navzájem komunikovat, jistě bude nezbytná i lidská složka, ale postačí například pouze recepce,
která pomocí těchto technologií může ovládat celý hotel a jeho značnou část provozního
personálu.
Další zajímavý nápad, který pracuje s konceptem “připojených zařízení”, je projekt HUI - španělsky Huerto Urbano Inteligente, česky něco jako “chytrá městská zahrada”. Zařízení je určené pro lidi, co si ve městě pěstují nějaké rostliny – doma na balkóně, v truhlících, nebo jen tak za oknem. 7
Celý tento systém internetu věcí funguje na tom principu, že máme k dispozici vlhkoměr, teploměr a senzor pro měření slunečního svitu, díky tomu je možné, aby jste byl ve
svém mobilním telefonu informován o aktuálních podmínkách, ve kterých se nacházejí
Vaše oblíbené rostliny a dále jsou zde i informace o tom, jaké požadavky mají konkrétní
rostliny a mobilní telefon Vás může informovat o nutnosti se starat o své rostliny,
v podstatě takové malé Tagamotchi.
Když se mě lidé ptají na příklady “internetu věcí” v České republice, vždycky
uvádím Kanárky. O co jde? Představte si sadu senzorů na měření kvality ovzduší (prach
a další parametry). Senzory jsou připojeny k Arduinu a přes něj k internetu. (V mobilní
verzi pak přes Bluetooth nebo USB ke smartphonu s Androidem). Základní funkcí je
zjistit kvalitu ovzduší pro vlastní potřebu, ale je samozřejmě možné svá data poskytnout
veřejně. Naměřené údaje z různých míst pak tvoří mapu znečištění.8
Právě v případě Kanárků, jak je trefným způsobem pojmenován tento příklad internetu
věcí, je možné, aby de facto každý občan, pokud projeví zájem, byl informován každé
ráno prostřednictvím svého mobilního telefonu o povětrnostních a klimatických podmínkách s ohledem na škodlivost životního prostředí, s těmito informacemi pak může
LUPA.CZ. Senzory Martina Malého: Když se mě lidé ptají na internet věcí. 2015. Cit. 23-01-2017.
Přístupné z http://www.lupa.cz/clanky/senzory-martina-maleho-kdyz-se-me-ptaji-na-prikladyinternetu-veci-v-cr/
7

LUPA.CZ. Senzory Martina Malého: Když se mě lidé ptají na internet věcí. 2015. Cit. 23-01-2017.
Přístupné z http://www.lupa.cz/clanky/senzory-martina-maleho-kdyz-se-me-ptaji-na-prikladyinternetu-veci-v-cr/
8
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také patřičným způsobem naložit, například omezit pobyt na čerstvém vzduchu, nebo
snížit intenzitu větrání ve svém domově. Bohužel v České republice tento systém není
příliš rozšířen a to je opravdu škoda, jsou totiž regiony, kde by jistě byla poptávka po
tomto řešení a rozhodně se nebude jednat o jeden region.
Zejména před námi stojí otázka hackerských útoků, jak jsme již zmínili, jedná se
zejména o práci s informacemi. Jako příklad může sloužit situace, kdy se sbírají data
z toho, kolik je v domácnosti televizorů, z toho lze odvodit, kolik obyvatel má daná
domácnost následně se dle toho sestavují reklamní nabídky, také lze z toho, co vlastně
uživatel v televizi sleduje, vyvodit i jeho věk, preference, apod. V kontextu těchto informací se dostáváme k tomu, že jinou reklamu bude sledovat zamilovaná dvojice a
jinou reklamu dvě dcery ve věku patnáct a sedmnáct let, otázka ovšem zní, zda je to
vůbec pozitivní nebo negativní.
Další zajímavou otázkou také je, že dle těchto informací lze poměrně snadno detekovat, jak často domácnost otevírá ledničku, mikrovlnku, kdy se spouští klimatizační
jednotka, topení a řada dalších informací o běžném životě domácnosti, z toho lze totiž
vyvodit, kdy jste nebo nejste doma a to je velmi snadno zneužitelná informace.
ZÁVĚR
Internet věcí, který nás postupně obklopuje čím dále více, je velmi interesantním
fenoménem dnešní doby, přináší sebou celou řadu pozitiv, ale také rizik, s kterými by se
mělo počítat a nějakým způsobem se s nimi vyrovnat.
Přináší pozitiva nejen v oblasti běžných životů lidí, ale také v celé průmyslové výrobě,
v sektoru služeb, v sektoru vzdělávání, apod. Na druhou stranu za největší riziko považuji opakované snížení sociálních kontaktů, což je významným rizikem, před kterým
bychom se měli chránit.
Spíše se domnívám, že postupně lidé také přestanou řešit situace, kdy hackeři
zjistí, že jejich oblíbenou potravinou ke snídani je tuňák a následně jim budou promítány reklamy na tento druh oblíbené potravy, nicméně i v souvislosti s nastupující novou
průmyslovou revolucí v podobě robotizace a dalšího nahrazení lidského kapitálu těmito
stroji bude význam internetu věcí postupně stoupat a uvidíme, kde se zastaví, protože
hranice mezi pokrokem a ztrátou osobní svobody je čím dál tenčí.
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Úvod
Internet věcí je dnes dosti velkým fenoménem současné doby a velmi často se
dnes a denně objevuje ve světě komunikačních a informačních technologií. Myšlenka
vzájemného propojení věcí, senzorů a čidel, je poměrně stará, avšak až v posledních
letech zažívá průlom, a to v podobě internetu věcí. Dle odborníků má internet věcí před
sebou zároveň i velkou budoucnost, disponuje potenciálem přetransformovat svět do
něčeho, co si lze nyní jen stěží představit. Základem je v tomto případě připojování věcí
do internetu. Je nutné mít neustále na paměti, že svět se neustále mění a podléhá všudypřítomným vlivům globalizace, čímž taktéž radikálním způsobem mění celou společnost. Internet věcí má spoustu výhod, avšak taktéž i určité nevýhody, které se projevují
v nedostatečné ochraně soukromí vlastníka příslušných zařízení, což je téma následujícího textu. Cílem podkladů je blíže definovat bezpečnost v internetu věcí, přičemž pozornost je primárně orientována na to, zda jsou běžné spotřebiče zabezpečeny proti hackerům, a zda je toto zabezpečení dnes dostatečné či nikoliv. Součástí textu je také prezentace útoků, ke kterým v praxi došlo. Všechny informace uvedené v těchto podkladech jsou čerpány z dostupné literatury a odborných zdrojů, jejichž seznam je uveden
na konci tohoto textu.

Specifikace internetu věcí
Na bezpečnost je možné nahlížet dnes z různých úhlů pohledu, přičemž informační bezpečnost zde souvisí s ochranou informací, a to ve všech jejich formách, po
celý životní cyklus. Předmětem ochrany jsou tedy všechny informace, a to bez ohledu
na to, v jaké formě zde existují. Prostřednictvím řady technologických a technických
otázek, které se odvíjí od konceptu internetu věcí a výkladů toho, co internet věcí vůbec
je, co přináší, co slibuje, že dále přinese, se zdá, že nyní panuje všeobecná shoda v tom,
že internet věcí umožňuje svým uživatelům sdílení informací automatizovaným a také
hladkým způsobem. Internet věcí tak slibuje vytvoření nové generace na síti internet, ve
které se jedinec pohybuje směrem k celosvětové propojenosti věcí, předmětů a také objektů, a to s výrazným rozšířením oblastí působnosti internetových aplikací. 9
Zcela nové možnosti komunikace „věcí“, objektů a chytrých výrobků v rámci sítě internet zásadně ovlivňují podnikové systémy, dodavatelsko-odběratelské řetězce, informační, průmyslové a sociální procesy, výrobní linky, apod. Po rozšíření internetu v 90. letech 20. století, a to primárně vlivem zobrazení a komunikace s uživatelem za pomoci
stránek typu www (tzv. World Wide Web) v internetovém prohlížeči, rozšíření mobilní
sítě internet, která je podporována mobilním zařízeními a mobilními prohlížeči, se dnes
předpokládá další revoluce v nasazení technických, programových a virtuálních věcí,
objektů, prostředků, „chytrých“ inteligentních výrobků, aj., a to v rámci sítě internet.
Tento svět spojuje objekty reálného světa se světem virtuálním a umožňuje jejich vzájemnou komunikaci, kdykoliv, kdekoliv v čase, a to v rámci sítě internet. To tedy dnes

BURIAN, P. Internet inteligentních aktivit. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 9788024790763, s.
240.
9
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odpovídá světu, kdy fyzické objekty, které jsou reprezentovány svými daty a svým prostředím, mohou navzájem integrovat každý s každým, v tomtéž prostoru a čase. 10
Charakteristika internetu věcí
Co vůbec dnes charakterizuje internetovou „revoluci“? Jsou to narůstající sociální sítě, jako je např. Facebook či Instagram, mobilní weby, které jsou v současné době
přístupné i v chytrých telefonech či v tabletech, možnost surfovat fyzickou realitu prostřednictvím Google Glass či GPS. Internet věcí je nutné vnímat jako senzory, které
komunikují naprosto samy se sebou, a to bez účasti člověka. V posledních letech se mění obraz domova, který je dnes možné již ovládat na dálku či prostřednictvím různých
spotřebičů, které zde komunikují sami se sebou. Ledničky již ví, které jídlo v nich chybí
a teplota ve sprše je schopna se přizpůsobit sama okolní teplotě. V obýváku hraje hudba, která dokáže vystihnout náladu člověka, který v bytě bydlí. V televizi je možné sledovat ne to, co se právě vysílá, ale především to, co daný jedinec chce vidět. Nastupuje
tak virtuální realita, která dokáže oslovit všechny smysly člověka. Senzory, které jsou
zabudovány již v i v mobilech, udávají polohu, upravují také intenzitu světla, fungují
jako gyroskop, měří zrychlení či automaticky upravují intenzitu hluku a slouží jako měřič teploty nebo měří pohyb jedince. Jde o digitální data, která jsou vyráběna automaticky, a tím přispívají k efektu tzv. personalizovaného internetu. 11
Internet věcí je možné definovat jako koncept bezdrátové sítě, a to mezi různými
objekty. Prostřednictvím senzorů lze tyto věci ovládat na dálku, a to přes internet –
např. lednička, vysavač a pračka. 12 Internet věcí je zajisté součástí vize budoucnosti
lidstva a předpokládá se jejich obrovská expanze. V rámci internetu věcí si dokážou
fyzické osoby a virtuální objekty vyměňovat data prostřednictvím internetu, přičemž
propojení fyzického světa se světem virtuálním přináší zcela nové možnosti. Věci, které
jsou připojeny k internetu, tak mohou prostřednictvím nasbíraných dat nejenom rozhodovat, ale také provádět nejrůznější činnosti. Internet věcí je možné definovat jako síť
fyzických objektů, která obsahuje tzv. vestavěné technologie pro komunikaci a také pro
vnímání, či ovlivňuje zásadním způsobem jejich vnitřní stav a vnější prostředí. Internet
věcí je složen z věcí, které jsou připojeny k internetu, kdekoliv a kdykoliv.
Z technického hlediska internet věcí začleňuje senzory a zařízení do zcela běžných objektů, které jsou poté připojeny k internetu, a to přes pevné nebo bezdrátové sítě. 13
Internet věcí prosazuje primárně rozšíření infrastruktury sítě internet, a to na začlenění objektů či věcí, včetně informací, které se týkají výrobků, do této infrastruktury.
Tyto objekty jsou vyráběné předměty, jejichž informace a také stav odpovídá určitým
BURIAN, P. Internet inteligentních aktivit. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 9788024790763,
s. 240. – 241.
11 PILNÝ, I. Digitální ekonomika. Praha: BizBooks, Albatros Media, 2016. ISBN 9788026504948, s.
72 – 73.
12 JANOUCH, V. Internetový marketing. Praha: Computer Press, Albatros Media, 2016. ISBN
9788025143223, s. 28.
13 Internet of Things: Internet věcí. Gartner.com [online]. 2017 [cit. 2017-01-31]. Dostupné z:
http://www.gartner.com/it-glossary/internet-of-things
10
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službám či aplikacím, které jsou k internetu věcí připojeny, primárně pro uživatele, kteří
tyto služby tedy využívají. Některé předměty či jiné objekty, jiné doplňky a jiné věci
mohou vyžadovat určité výpočty nebo potřebují komunikovat, a to proto, aby splnily
svůj primární účel (např. počítačové vybavení či elektrické spotřebiče). Úroveň účasti
jiných objektů internetu věcí se odvíjí od následujících možností: mít jedinečnou identitu, schopnost znát a také uložit svůj stav, schopnost komunikovat s jinými objekty a
schopnost veškerá svá rozhodnutí přijmout, a to včetně jejich interakcí. Koncept internetu věcí tedy fakticky popisuje, že věci je možné připojit prostřednictvím přenosových
sítí k internetu. Připojení k internetu poté umožní věcem tedy komunikovat navzájem
mezi sebou a také s uživateli. 14

Vznik a vývoj internetu věcí
Termín „internet věcí“ se na scéně poprvé objevil již v roce 1999, avšak o samotném konceptu, který se za tímto pojmem skrývá, se diskutovalo samozřejmě již řadu
let předtím. Až nyní se tedy ustálilo spojení „internet věcí“ neboli „Internet of Things“.
Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o dosti nevýstižné označení či dokonce i vágní
označení, ale na druhou stranu je to označení velmi vhodné, a to proto, že popisuje svět
navzájem propojených zařízení, kterých může být poté v praxi bezpočet – v současné
době je možné propojit vše, co může pracovat prostřednictvím elektrické energie, avšak
ani to není podmínkou. 15 „Takové jízdní kolo ke svému provozu energii nepotřebuje, ale
pokud k němu připojíme vhodný hardware, stane se i to součástí Internetu věcí. Otázkou
jen je, k čemu to bude sloužit. Internet věcí je velmi jednoduché definovat jako množinu
jednoznačně rozpoznatelných zařízení, která pracují v rámci vlastní sítě či internetové
infrastruktury. Co taková technologie bude znamenat pro naše životy, nad tím už je třeba se zamyslet a uvědomit si, k čemu může takové propojení posloužit. Je zřejmé, že zde
se otevírá nový velký trh horizontálně zasahující mnoho oborů lidské činnosti, na němž
mají šanci uspět i ti, kteří přijdou se zajímavým nápadem.“ 16 Již v první polovině 19.
století je možné hovořit o prvním představení objektů, které byly propojeny prostřednictvím sítě. V roce 1832 B. Schilling vytvořil první elektromagnetický telegraf. 17

Podmínky internetu věcí
Ještě před pár lety to byla naprostá sci-fi představa – dnes je to naopak naprosto běžná
realita. Ovládání věcí na dálku prostřednictvím internetu je zcela běžnou záležitostí a
nejde jenom o regulaci teploty či zhasínání světel. Technologie dokázaly pokročit do
takové míry, že je již dokonce možné vytvořit naprosto ucelený systém ovládání, který
BURIAN, P. Internet inteligentních aktivit. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 9788024790763,
s. 241.
15 Internet of Things: propojená budoucnost. Svethardware.cz [online]. 2014 [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: http://www.svethardware.cz/internet-of-things-propojena-budoucnost/39560
16 Tamtéž.
14
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je zcela a plně automatický. 18 Aby bylo možné jakoukoliv „věc“ zařadit do seznamu
„internetu věcí“, je nutné, aby splňovala dvě základní podmínky, a to je: měla svoji IP
neboli internetovou adresu a zároveň musí být také připojena do sítě internet. Některé
technologické „hračky“ již fungují autonomně – např. automatické nastavení teploty
v bytě nebo v domě, zhasínání/rozsvícení světel díky čidlům, apod. Avšak do kategorie
„internetu věcí“ nespadají, a to proto, že nekomunikují s dalšími. Další směr v oblasti
tohoto vývoje je dosti dynamický. Dnešní internet je primárně internetem lidí, zároveň
je to však i internet propojených mobilů, počítačů a tabletů, či jiných věcí, které jsou
vlastněny lidmi. Propojenost stále roste, avšak i přes obrovský nárůst populace, tabletů,
mobilů a jiných technologií ani dnes ještě stále není možné dostihnout dynamický růst
v oblasti internetu věcí. Věci budou stále více inteligentní a bude možné i nadále si vyměňovat obrovské množství dat. Každá propojená věc získává mnohem větší funkcionalitu a využitím dat tak vzniká zcela nová příležitost ke konkrétní akci, a to bez lidského
zásahu. V současné době má internet věcí stále řadu bariér. 19
Budoucnost internetu věcí
Internet věcí je pro lidstvo nedílná součást budoucnosti. Naprosto běžné věci kolem člověka jsou propojeny prostřednictvím internetu. Jako příklad je možné zde uvést
např. termostaty, které jsou umístěny v bytech – díky těmto termostatům je možné si
nastavit zcela konkrétní čas s požadovanou teplotou, čímž dojde u ušetření nákladů spojených s vytápěním bytové jednotky. „Dnes je moderní sportovat a používat k tomu
všechny možné telefony, náramky, aplikace. Můžeme sledovat nejen svoje výsledky, ale
výsledky ostatních sportovců, kteří tu kterou aplikaci používají. Výsledky je možné použít např. ve zdravotnictví, pro stanovení zdravotního stavu i aktivit populace. Když
půjdeme ještě dál, on-line čidla, která budou sledovat náš zdravotní stav, nám umožní
rychle reagovat na vznikající nebo akutní problémy jako indikaci infarktu myokardu
nebo mozkové mrtvice.“ 20 Je nutné zamyslet se také na prognózami spojenými
s dalšími vývojem internetu věcí. V roce 2020 se odhaduje počet zařízení, které jsou do
sítě internetu věcí zapojeny, na hodnotu 30 mld., což znamená, že na každého jedince
připadají cca 4 taková zařízení. Možnosti internetu věcí tedy rozhodně dnes netkví
pouze v tom, že bude možné na dálku ovládat mnohem více a mnohem lépe osvětlení
v domácnosti. Internet věcí se začne uplatňovat i častěji v řadě průmyslových a také
vědních oborů – např. ekologie, monitoring výroby v továrně, sledování klimatu, a to
prostřednictvím senzorových zařízení, apod. Navíce se tu objevuje i skrytý potenciál –

Jak na internet věcí. Jaknainternet.cz [online]. 2015 [cit. 2017-01-31]. Dostupné z:
https://www.jaknainternet.cz/page/1263/internet-veci/
19 PILNÝ, I. Digitální ekonomika. Praha: BizBooks, Albatros Media, 2016. ISBN 9788026504948, s.
76 – 77.
20 Internet věcí – pro lidstvo nedílná součást budoucnosti. Empress.cz [online]. 2016 [cit. 2017-0131]. Dostupné z: http://www.empress.cz/2016/08/internet-veci-pro-lidstvo-nedilna-soucastbudoucnosti/
18
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internet věcí může propojit nejenom samotná zařízení, ale také jednotlivé obory lidské
činnosti, přičemž tím hlavním i nadále bude informační technologie. 21

Bezpečnosti v internetu věcí
Je více než jasné, že internet věcí s sebou přináší řadu výhod, ale také nevýhod –
např. v podobě strachu z bezpečnosti. Bezpečnost je tak možné tedy vnímat jako odvrácenou stranu internetu věcí a řada uživatelů se bezpečnosti v tomto případě dosti obává.
Systémy, kde jsou data nasbíraná prostřednictvím internetu věcí zpracována a poté uložena, jsou v praxi napadnutelná, což souvisí s tím, že jednotliví uživatelé nyní mají
strach, a to z úniku osobních údajů, což je dosti citlivá otázka současné doby. Internet
věcí musí bezpečnost splňovat ze dvou základních úhlů pohledu, a to je zabezpečení
dat, které jsou zde nasbírána, a ochrana zařízení, která jsou připojena k internetu. Právě
napadení těchto zařízení má poté mnohem nedozírné následky. 22 Odesílaná data jsou
velmi často chráněna prostřednictvím autentizace uživatele, kdy je možné, aby si tedy
daný uživatel nastavil heslo a uživatelské jméno a řadu dalších potřebných údajů, které
ostatní neznají. Data jsou během svého přenosu chráněna prostřednictvím šifrování,
přičemž šifrovaná data může rozluštit jenom příjemce, pro kterého jsou daná data určena. Ochrana dat je v tomto případě velmi úzce propojena s ochranou soukromí.
Problematika bezpečnosti internetu věcí
Samotný princip internetu se odvíjí od velkého množství dat, která jsou daným
zařízením o uživateli sbírána. Tato data tak poskytují naprosto komplexní přehled o
uživateli, přičemž čím více dat tyto systémy mají, tím horší je kontrola nad těmito daty.
Bezpečnost internetu věcí je dnes velmi důležitá a je nutné ji stále zvyšovat. Je vhodné
upozornit na to, že s internetem věcí souvisí také široká škála morálních a etických problémů. Internet věcí ovlivňuje člověka každý den, a občas to ani jedinec nevnímá. Např.
prostřednictvím chytrých telefonů jsou denně na internet odesílána data, která se týkají
dané osoby. Záleží pouze na jedinci, jak chce množství dat eliminovat. „S příchodem
mobility, cloudu a internetu věcí se vytrácí kontrola nad perimetrem, a proto je zapotřebí změnit přístup k bezpečnosti, a to celkově. Čísla zatím hovoří naprosto jasně a
výsledky nejsou moc potěšující - zatímco na reaktivní bezpečnostní opatření je dnes ve
světě vynakládáno 12 miliard dolarů, pouze 0,6 miliard dolarů je investováno do proaktivní ochrany. Pouze 0,1 % společností dnes využívá informační kanály o hrozbách a
pouze 1 % organizací používá technologie pro ochranu před tzv. zero-day útoky.“ 23
Koncoví uživatelé i společnosti musí již v současné době přemýšlet nad tím, jak se s
21Internet

of Things: propojená budoucnost. Svethardware.cz [online]. 2014 [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: http://www.svethardware.cz/internet-of-things-propojena-budoucnost/39560
22 PILNÝ, I. Digitální ekonomika. Praha: BizBooks, Albatros Media, 2016. ISBN 9788026504948, s.
180 – 183.
23 S příchodem internetu věcí už nebude v bezpečí vaše auto ani hračky pro děti. Systemonline.cz:
Články [online]. 2016 [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: http://www.systemonline.cz/clanky/rizikasouvisejici-s-prichodem-internetu-veci.htm
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nástupem chytrých zařízení efektivně a správně chránit. Internet věcí totiž dnes a denně
vytváří nová rizika a také naprosto nové výzvy, čímž otevírá další cestu pro možné útoky. Hackeři mohou prostřednictvím zařízení, která jsou připojena do internetu, zachytávat citlivá data, obraz či zvuk. Kybernetické útoky tak již dávno ani nejsou doménou
velkých společností, vše se posouvá blíže ke konečnému uživateli. 24

Zabezpečení běžných spotřebičů
Bezpečnost internetu věcí je nutné vnímat z několika základních hledisek – samotná zařízení (běžné spotřebiče) a společnosti, která příslušná data schraňují. Je zapotřebí zajímat se, co se s daty děje, jak je vůbec jejich bezpečnost řešena, a zda je možné
dané společnosti vůbec věřit. Co se týče bezpečnosti běžných spotřebičů (ledničky, hodinky, hračky), je nutné se zamyslet nad tím, jaká zařízení daný jedinec chce k internetu
používat. Samozřejmě nejbezpečnější cestou by bylo nepoužívat žádná zařízení, prostřednictvím kterých jsou citlivá data dále přenášena, mimo podnik, mimo dům. V této
oblasti je zapotřebí klást velký důraz také na prevenci, a neustále se ptát, co se s daty
děje a jestli je nutností poskytovat požadované informace. Podstatnou roli zde hraje
zabezpečení internetu, aby prostřednictvím přístupových bodů ani nebylo možné
k jedinci škodlivý kód dostat. 25 Oblast bezpečnosti je v případě internetu věcí vyvíjena
ruku v ruce se samotnými aplikacemi. „Je rozdíl mezím tím, jestli někdo použije váš
chytrý zámek ke zjištění, jestli je někdo doma, a tím, když útočník může zámek odemknout a dveře otevřít, nebo, ještě hůře, když vám dokáže znemožnit dveře otevřít. Bruce Schneier říká, že útočníci mohou s daty dělat tři zásadní věci – krást je, měnit je nebo
zabraňovat vlastníkům v přístupu k nim. Právě poslední dva druhy útoků se s příchodem
IoT mohou podle Schneiera stát extrémně účinné.“ 26

Aktuální situace v oblasti zabezpečení spotřebičů
Počet kybernetických útoků v posledních letech roste, což vypovídá o tom, že
ani běžné spotřebiče nejsou dostatečně proti útokům zvenčí zabezpečeny. Především
vlivem rozvoje internetu věcí, který dnes tedy propojuje dosti významně i spotřebiče
denní potřeby, roste zároveň také i význam nutnosti zabezpečení se proti útokům. Již
dávno neplatí, že zranitelné jsou pouze firmy – jsou to právě domácnosti, které vyžívají
chytrý televizor, chytré telefony či Wi-Fi router. Zatímco tedy v minulosti hrozily kybernetické útoky primárně podnikovým počítačovým sítím, dnes se cílem útočníků stáTamtéž.
S příchodem internetu věcí už nebude v bezpečí vaše auto ani hračky pro děti. Systemonline.cz:
Články [online]. 2016 [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: http://www.systemonline.cz/clanky/rizikasouvisejici-s-prichodem-internetu-veci.htm
26 Bezpečnostní problémy přicházejí s nástupem tzv. Internetu věcí (IoT)? Zdroj: http://elektro.tzbinfo.cz/120002-bezpecnostni-problemy-prichazeji-s-nastupem-tzv-internetu-veci-iot. Elektro.tzbinfo.cz: Články [online]. 2016 [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: http://elektro.tzb-info.cz/120002bezpecnostni-problemy-prichazeji-s-nastupem-tzv-internetu-veci-iot
24
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vají velmi často právě domácnosti neboli majitelé „chytrých“ zařízení. 27 „Roste počet
útoků na mobilní platformy, hlavně na chytré telefony s operačním systémem Android, a
rovněž zařízení ze skupiny internetu věcí, jako jsou třeba chytré televize. Chytré televize
a telefony se pak mohou díky vestavěným kamerám a mikrofonům stát špionážním zařízením, jež odesílá nasbíraná data o uživateli do databází útočníka. Rizikové jsou například také špatně zabezpečené nebo zcela nezabezpečené domácí Wi-Fi sítě. Jejich signál mnohdy přesahuje do okolních bytů či na veřejné prostranství a v lokální síti jsou
přitom často sdílena data, k nimž neměl získat přístup nikdo nepovolaný.“ 28 V tzv. nechráněné síti je velmi snadné získat přístup ke sdíleným souborům – např. rodinné fotky
či rodinná videa. Dnes je i velkou hrozbou přístup ke sdílenému internetovému připojení. Tento přístup totiž vede velmi snadno k páchání trestné činnosti. 29

Zvýšení bezpečnosti internetu věcí
V domácnostech došlo k naistalování miliónů zařízení, která jsou běžně připojená k internetu, avšak na rozdíl od počítačů zde není možné nainstalovat bezpečnostní
software a velmi často ani není možné změnit přístupové heslo. Na zabezpečení běžných spotřebičů dnes zapomínají i samotní výrobci, což se koncovým uživatelům může
vymstít. O zabezpečení zařízení, která jsou připojena k internetu (např. chytré TV či IP
kamery) se hovoří primárně v souvislosti s ohrožením soukromých uživatelů. Na veřejnost se často dostávají záběry z IP kamer domácího zabezpečení, ke kterým by neměl
mít kromě majitele nikdo jiný přístup. Někdy se dokonce do soukromí koncových uživatelů ponoří i samotní výrobci zařízení – vlnu nevole např. vzbudily tzv. trvale aktivované mikrofony televizorů Samsung s hlasovým ovládáním nebo skenování obsahu připojených pevných disků a monitorování uživatelských činností u televizorů LG. 30„Je
třeba si uvědomit, že celé odvětví internetu věcí a chytrých spotřebičů je vývojově v začátcích. Zásadním problémem je absence jednotných standardů, většina výrobců pracuje na vlastních platformách, které zpravidla nejsou s těmi konkurenčními kompatibilní.
Veškeré úkony správy a zabezpečení tak musí uživatel dělat u každého jednoho zařízení
zvlášť, což je neúnosné.“ 31 V případě domácností je v současné době bezpečnostním
minimem hlavně především dostatečně silné heslo pro přístup k Wi-Fi, dále také nutná
aktivace firewallu a instalace antivirového programu, a to na všechna zařízení (notebook, tablet, mobilní telefon). Významné je ale také pravidelné zálohování dat, a to na
Kybernetické útoky jsou stále častější, hackeři nešetří firmy ani domácnosti. Zpravodajstvi24.cz:
Články [online]. 2016 [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: http://zpravodajstvi24.cz/kyberneticke-utokyjsou-stale-castejsi-hackeri-nesetri-firmy-ani-domacnosti/
28 Tamtéž.
29 Kybernetické útoky jsou stále častější, hackeři nešetří firmy ani domácnosti. Zpravodajstvi24.cz:
Články [online]. 2016 [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: http://zpravodajstvi24.cz/kyberneticke-utokyjsou-stale-castejsi-hackeri-nesetri-firmy-ani-domacnosti/
30 Miliony zařízení ohrožují internetovou síť. Máme je doma skoro všichni. Idnes.cz [online]. 2016
[cit.
2017-01-31].
Dostupné
z:
http://technet.idnes.cz/internet-ohrozeni-zarizeni-dpb/sw_internet.aspx?c=A161024_073635_sw_internet_nyv
31 Tamtéž.
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externí disk, včetně obezřetného chování. Mnoho útoků je totiž realizováno tak, že uživatel otevře neznámou přílohu e-mailu či provede nějakou akci na tvz. podvržených
webových stránkách. 32
Příklady útoků
Předpokládá se, že v roce 2020 bude k internetu připojeno přibližně 30 mld. zařízení.
Příkladů útoků na internet věcí je dnes mnoho. V roce 2016 se objevila informace, že
díky bezpečnostní chybě lze luxusní chytrý záchod, který vyrábí společnosti Satis, ovládat jakýmkoliv mobilem na dálku, a to prostřednictvím Bluetooth. Je možné tak zvedat
či spouštět prkénko, splachovat nebo zvyšovat/snižovat teplotu vzduchu, který je určený
k usušení. Na první pohled je tato zpráva spíše usměvavá, avšak záhy vyvolává otázku,
jakou má tato informace hodnotu pro hackery do budoucna. „Staré a prověřené bezpečností poučky říkají, že nemusíme chápat celý rozsah problému, oni útočníci už něco vymyslí, a že každý zranitelný bod se může stát odrazovým můstkem k útoku na další místa.“ 33 V praxi se neustále objevují případy napadení chytrých televizorů Samsung a
ovládnutí disku, možnost přepínání kanálů, instalace malwaru, změny nastavení nebo
dokonce ovládnutí instalované webové kamery. Symantec upozornil minulý rok např. i
na linuxového červa Darlloz, který se zaměřuje na starší chybu v php, přičemž speciálně
se přitom zaměřoval na internet věcí - bezpečnostní kamery, set-top boxy, chytré měřiče. Společnost Proofpoint detektovala nedávno tisíce infikovaných chytrých zařízení,
která byla připojená do sítě zajišťující rozesílání spamu – jednalo se o multimediální
centra, domácí směrovače, televizory a dokonce i o ledničky. Ovšem nejenom útoky ve
smyslu, v jakém jsou nejčastěji vnímány, představuje v rámci internetu věcí nebezpečí.
Potenciální útočník si totiž dnes již může dokonce data sám „vyrobit“ - stačí mu např.
zjistit, kolikrát daný jedinec během dne otevřete ledničku nebo zda vůbec zapne svoji
televizi a má ihned odpověď na otázku, jestli se nachází vůbec doma. 34

Kybernetické útoky jsou stále častější, hackeři nešetří firmy ani domácnosti. Zpravodajstvi24.cz:
Články [online]. 2016 [cit. 2017-01-31]. Dostupné z: http://zpravodajstvi24.cz/kyberneticke-utokyjsou-stale-castejsi-hackeri-nesetri-firmy-ani-domacnosti/
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Odlehčená bezpečnost internetu věcí. Computerworld.cz [online]. 2016 [cit. 2017-01-31]. Dostupné z:
http://computerworld.cz/securityworld/odlehcena-bezpecnost-internetu-veci-51942
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Závěr
Internet věcí je dnes fenoménem, který hýbe světem. Je to aktuální záležitost, a to především z hlediska rozvoje informačních technologií. Internet věcí otevírá řadu nových
příležitostí, a to nejenom pracovních či sociálních, ale je s tím spojena i řada bezpečnostních rizik, která nesmí být v žádném případě podceňována. Bezpečnost internetu
věcí je dosti závažnou a diskutovanou otázkou, které musí být věnována pozornost. Cílem podkladů bylo blíže definovat bezpečnost v internetu věcí, přičemž pozornost je
primárně orientována na to, zda jsou běžné spotřebiče zabezpečeny proti hackerům, a
zda je toto zabezpečení dnes dostatečné či nikoliv. Součástí textu je také prezentace
útoků, ke kterým v praxi došlo. Text podkladů je rozdělen do dvou základních částí, a to
specifikace internetu věcí a bezpečnost v internetu věcí. První kapitola se věnuje teoretickým východiskům této problematiky – internet věcí je zde definován, vymezen, je
zde zmíněn jeho vývoj a jeho historie a také budoucnost. Druhá kapitola je již orientována na problematiku bezpečnosti v internetu věcí, přesněji řečeno na bezpečnost běžných spotřebičů a na možnosti zvýšení této bezpečnosti v praxi. Dle mého názoru byl cíl
podkladů splněn.
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