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Abstrakt 

Bakalářská práce „Akademické plagiátorství v dramaturgické perspektivě“ se zabývá 

prezentací problému akademického plagiátorství v médiích na případu profesora Ivo 

Budila. První část práce se věnuje teoretickému zázemí. Stručně shrnuje historii vnímání 

autora a autorství a ukazuje normativní pohled na problematiku z pohledu zákona, 

morálky a profesní etiky. V práci je klíčový dramaturgický přístup Ervinga Goffmana, na 

jehoţ základě společně s teorií nálepkování a stigmatizace přistupuje autorka 

k plagiátorství jako k sociální konstrukci, která je výsledkem dramaturgické úspěšnosti 

prosazení definice situace jako plagiátorství. V analytické části rozebírá na základě 

kvalitativní obsahové analýzy padesáti textů kauzu prof. Ivo Budila. Představuje hlavní 

aktéry, kteří se v kauze angaţovali, a ukazuje, pomocí jakých prostředků se snaţili 

dosáhnout toho, aby Budil byl nebo naopak nebyl označen za plagiátora. Dospívá 

k závěru, ţe určení plagiátora je výsledkem dramaturgického výkonu aktérů a tím 

úspěšného nalepení stigmatizující nálepky plagiátora. 

 

Abstract 

Bachelor thesis „Academic plagiarism in dramaturgical perspective” deals with the 

representation of the problem of academic plagiarism in media on the case of Professor 

Ivo Budil. The first part of the thesis deals with theoretical concepts. There is mentioned 

the history of the view of author and authorship and normative view of the problem as a 

legislative, moral and ethic problem. The main idea is composed of the dramaturgical 

concept of Erving Goffman together with the labelling and stigmatic theory. The author 

view plagiarism as a social construction which is the result of successful enforcement of 

situational definition as plagiarism. Analytic part deals with the qualitative content 
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analysis of fifty texts about the case of Prof. Ivo Budil. Presents the main participants 

who engaged in the case and reflect which instruments they used to enforce to label or 

not label Budil as plagiarist. It leads to the result that designation of the plagiarist is the 

result of dramaturgical performance of participants and labelling stigmatic label to plagiarist. 
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plagiátorství, dramaturgický efekt, teorie nálepkování, autorský zákon, profesní etika, 

morálka, obsahová analýza 
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Předpokládaný název: Akademické plagiátorství: problém morálky, profesní etiky, 

společenských pravidel, nebo zákona? 

 

Kontext tématu 

 

V dnešní době se stále více začíná mluvit o problematice akademického plagiátorství, 

nejen v akademických kruzích. Vysoké, ale jiţ i střední školy, si pořizují nejrůznější 

databáze pro odhalení případných plagiátů. Avšak odhalení několika neznámých 

vysokoškolských studentů nevyvolá to, co odhalení byť jen jednoho uznávaného vědce, 

pedagoga či známé osobnosti. Média se ujmou tématu a rozvíří nejrůznější spekulace, 

plagiátorství se stane veřejným a diskutovaným problémem. 

V práci budu vycházet z časopisových článků, které zdůrazňují zejména morální a 

profesní aspekt plagiátorství, ale také budu sledovat postoje českých vysokých škol, které 

naopak vyzdvihují právní aspekty problému, neboli porušení autorského zákona. 

Akademici vidí příčinu zejména ve vágnosti rozlišení obecně známého, tedy informací, 

které nemusíme citovat, a cizího duševního vlastnictví, které je nutné citovat. Tudíţ se 

zdá, ţe základ problému tkví v absenci přesných pravidel a povědomí o nich. Cílem této 

práce by mělo být ověření či vyvrácení těchto domněnek. 

 

Výzkumný problém 

 

V práci se chci zaměřit na to, jakým způsobem je plagiátorství konstruováno v 

mediálním diskursu jako problém, neboli do jaké sociálně normativní sféry spadá. Je to 

předkládáno jako problém morální? Nebo jde spíše o porušení určitých společenských 

pravidel hry? Zajímat mne bude i právní vymezení tohoto problému. Je to vnímáno jako 

morální selhání jednotlivců, nebo spíše selhání celého systému? 

 

Metodologie a cíle analýzy 

 

Institut sociologických studií 

Projekt bakalářské práce  
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Jako hlavní zdroj dat mi budou slouţit novinové, časopisové články v databázi Newton 

Media. 

Pouţívanou metodou bude obsahová analýza tisku s klíčovým spojením slov 

akademické/ pedagogické plagiátorství. Zaměřím se na několik vybraných kauz, u nichţ 

budu sledovat jejich vývoj a příčiny, které k podvodu a následnému skandálu vedly. 

Bude mne zajímat, v jakých kontextech se tato forma plagiátorství objevuje, jak se o ní 

mluví, co je s ní spojováno. Analýza by měla zjistit, jakým způsobem je tato 

problematika mediálně prezentována, proč je to konstruováno jako problém. Z čeho tento 

problém vzniká, zda je to prezentováno spíše jako důsledek nejasných hranic 

plagiátorství, které vedou k nevědomé krádeţi, nebo čistě špatnou morálkou jednotlivců, 

kteří usilují o osobní prospěch. 

 

Výstupem mé práce by měl být komplexnější pohled na problematiku plagiátorství, které 

je dnes palčivou otázkou pro prakticky všechny vzdělávací instituce. Moje zjištění by 

měla přispět k lepší orientaci v tématu a dát určitý základ pro případné další výzkumy.  
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ÚVOD 

V dnešní době se stále více začíná mluvit o problematice akademického 

plagiátorství, a to nejen v akademických kruzích. Vysoké, ale jiţ i střední školy, si 

pořizují programy a databáze pro odhalení plagiátů a plagiátorů. Nicméně i tak se na 

univerzitách stále objevují případy plagiátorství. Avšak odhalení několika neznámých 

vysokoškolských studentů nevyvolá to, co odhalení byť jen jediného uznávaného vědce, 

pedagoga či nějaké veřejně známé osobnosti. Na Západočeské  univerzitě v Plzni se stále 

diskutuje o moţných plagiátech u desítek jejích studentů, mezi nimiţ jsou i známí 

politici, zákonodárci, vědci a akademičtí představitelé.  

Podle normy ČSN ISO 5127-2003 je plagiát „představení duševního díla jiného 

autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního".
1
 

Přestoţe tato definice zní poměrně jednoduše, jedná se o sloţitý a komplexní fenomén, 

na který lze nahlíţet mnoha způsoby. 

Literatura s tématikou plagiátorství se často zabývá různými psychologickými 

příčinami, které mohou studenty či vědce vést k porušení pravidel akademické práce. 

V této práci ale nepůjde o to, co z psychologického hlediska způsobuje plagiátorství, o 

motivy plagiátorů, ale ukáţu ho jako určitý sociální fenomén. Jako fenomén, který má 

dlouhou historii a na který se lze dívat nejen normativním způsobem, jako na problém 

zákona, morálky nebo profesní etiky, ale i jako na sociální konstrukt. Ze sociologického 

hlediska je zajímavé, jakým způsobem vzniká, jak je konstruován, plagiátor v médiích. 

Přestoţe toho o plagiátorství bylo napsáno mnoho, méně uţ byl zkoumán jeho 

mediální obraz. I přesto, ţe právě média z akademického plagiátorství činí velmi 

diskutovaný problém. [LaFollette 1992: 20] 

Hlavní část práce je zaloţena na kvalitativní obsahové analýze tisku, pomocí které 

jsem zjišťovala, jakým způsobem je problém plagiátorství médii prezentován. Mým 

původním cílem bylo analyzovat články, které pojednávají obecně o fenoménu 

plagiátorství a následně ty, které pojednávají o konkrétní kauze, během níţ byl vědec 

Západočeské univerzity v Plzni prof. Ivo Budil označen za plagiátora. Při prvotní analýze 

mne však zaujal dramaturgický efekt vystupování jednotlivých zainteresovaných aktérů v 

                                                
1 http://www.infogram.cz/ 

 

http://www.infogram.cz/
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případu profesora Budila, coţ vedlo k tomu, ţe jsem omezila studované články pouze na 

ty, které pojednávají o kauze Budil, a dramaturgická interpretace inspirovaná 

dramaturgickým přístupem Ervinga Goffmana [Goffman: 1999] celého případu se stala 

ústřední částí mojí práce. 

Celá práce je rozdělena do tří hlavních částí, v první se zabývám teoretickým 

rámcem problému, ve druhé analýzou, dramaturgickým výkladem dat a poslední část 

tvoří diskuze zjištění. 

 

“WRITE OR FAIL“ 

V České republice se ve vědeckém prostředí vede diskuze ohledně nového 

způsobu hodnocení vědecké práce. Vědci musí stále psát, publikovat, aby se vědou 

uţivili. Tento tlak na neustálou tvorbu vědeckých prací je přirozeně můţe podněcovat 

k tomu, aby si svoji práci zjednodušili a zrychlili. Cestou ke zrychlení můţe být 

recyklace starších prací, ať jiţ svých či kolegů. 

Marilyn Randall se domnívá, ţe tlak na neustálou produkci vědecké práce nutí 

vědce porušovat normy. Zmiňuje sociální vědce, u nichţ se „materiální otázky míchají 

s morálními.“ [Randall 2001: 165] Vědci nemohou myslet jen na kvalitu svojí práce, 

„svobodu myšlenek“ ale i na to, jakým způsobem se uţiví, musí myslet na kvantitu 

produkce. [tamtéţ]  

LaFollette tvrdí, ţe vědecké poznatky se staly zboţím, dobrým obchodním 

artiklem, mají svoji ekonomickou hodnotu. „I v té „nejmenší„ krádeţi (cizího textu), je to 

vidina zisku, sen o profitu, která motivuje riskování.“ [LaFollette 1992: 28] Ekonomické 

motivy přirozeně pobuřují ty, kteří věří, ţe „pohonem vědy je intelektuální činnost.“ 

[tamtéţ] Tato situace je podle LaFolletta daná politickým a ekonomickým prostředím 

vědy, přivlastňovat si cizí myšlenky je v krátkodobém horizontu výhodné, trţní prostředí 

motivuje a vede k podvodům, z vědy se stal byznys. Vědci se snaţí svoje nápady a 

myšlenky udrţet v tajnosti před kolegy, aby jim je někdo nemohl ukrást a mít z nich 

uţitek. LaFollete vidí v tomto všem příčinu toho, ţe se dnes stále více mluví o problému 

poctivosti ve vědecké práci, mimo jiné i o plagiátorství. [tamtéţ: 27-28]  
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Tento vzrůstající tlak na produkci a trţní prostředí vědy činí problém 

akademického plagiátorství velmi aktuálním a zajímavým pro bliţší zkoumání v rámci 

této bakalářské práce. 

 

HISTORIE VNÍMÁNÍ AUTORA A AUTORSTVÍ 

Plagiátorství není nic přirozeně odjakţiva existujícího, jde spíše o porušení 

určitých profesních norem, pravidel, která by měl kaţdý autor ctít a dodrţovat. Jak v této 

části práce ukáţu, tato pravidla tu nebyla vţdy, v průběhu času se různě měnila. 

S problémem plagiátorství je neoddělitelně spojen charakter autorství a postavení 

samotného autora, protoţe autor, jak ho známe a vnímáme ve společnosti dnes, tu 

nefiguroval vţdy. Nejen, ţe neměl výhody spojené s autorskými právy, ale především 

jako autor nebyl dříve ani vnímán. [Heymann 2005: 1386] Společně s vývojem podoby 

autorství se vyvíjelo i vnímání plagiátorství.  

1. Zrození autora 

Aţ do začátku 18. století nemuseli pisatelé citovat ve svých dílech své zdroje. 

Bylo normální a běţné, ţe se všichni navzájem “vykrádali“, půjčovali si své myšlenky. 

[Howard 1995:789] Literatura byla povaţovaná za společné vlastnictví a autor nebyl 

příliš důleţitý. Zejména ve středověku nebyl totiţ autorem, jako je tomu dnes, ale 

pouhým “pisatelem“. Byl jen prostředníkem, který skrze písemnou formu, předával 

příběhy, které mu ale nepatřily. Status autora a autorství neexistoval. [Heymann 2005: 

1386-1387] Přesto se jiţ od starověku objevovali pisatelé, kteří si stěţovali na to, ţe 

jejich díla jsou kopírována.
2
 [Howard 1995:790] 

Roku 1710 se v Británii poprvé objevilo ustanovení, “Statute of Anne“ které jako 

první vneslo do zákona myšlenku, ţe texty mohou být vlastněny, mohou být majetkem. 

Toto ustanovení následně nastartovalo proces tvorby podobných zákonů v dalších 

zemích.  [Sutherland-Smith 2008: 37] Právě díky vzniku těchto prvních zákonů se mohl 

postupně zrodit v právním smyslu “autor“ a status autorství, vlastnictví, literárního díla. 

O dílech se začalo mluvit jako o majetku a nově zrození autoři díky tomu začali získávat 

autorská práva. [Heymann 2005: 1394] Celý tento proces tvorby zákonů nastartovaly 

                                                
2 Poprvé výraz plagiátor, „kidnapper“, (odvozený z latinského plagiarius) pouţil jiţ římský básník Martial. 
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přirozeně ekonomické důvody, protoţe díky rozšíření knihtisku a nástupu kapitalismu se 

myšlenky staly obchodním artiklem. [Jaszi 1991: 467] Zrod autora a moţnost vlastnictví 

slov, myšlenek, nutně vedla k růstu významu problému plagiátorství, začaly přibývat 

spory o autorství, lidé se začínali soudit, pokud se cítili “vykradení“. Plagiátorství byla 

nejednou věnována větší pozornost, protoţe na rozdíl od minulosti, bylo v rozporu s nově 

vzniklými  autorskými zákony. [Sutherland-Smith 2008: 39-43] 

2. Koncept romantického autora 

V průběhu 18. století, v době romantismu, se v literatuře začala prosazovat 

myšlenka „romantického autora“
3
 a podle toho i romantického pojetí autorského práva

4
, 

absolutního vlastnictví textů jejich tvůrci. [Jaszi 1991: 456, 459] Prosazovaná byla 

zpočátku zejména ve Velké Británii, Spojených státech Amerických a dalších britských 

koloniích. Podle této idey musel být autor génius, jeho práce musela být především 

originální. Vycházeli z myšlenky, kterou zastával John Locke, ţe „soukromé vlastnictví 

vzniká, kdyţ jednotlivci berou náměty z jejich přirozeného postoje a pomocí vlastní 

práce produkují něco nového.“ [Locke podle Sutherland-Smith 2008: 43] Originalita byla 

myšlena tak, ţe práce nesměla jiţ existovat v psané formě. „Zákonná ochrana byla pak 

poskytnuta autorům za předpokladu, ţe jejich práce byla viděna jako „originální„.“ 

[tamtéţ] „Podle tohoto romantického pohledu, autor byl jediným tvůrcem textu, který byl 

produktem samostatné tvořivosti autora.“ [tamtéţ: 45] Zásadním problémem této idey 

bylo, ţe zcela ignorovala všechny další vlivy, které působí na autora v průběhu jeho 

tvorby a ovlivňují podobu díla, například „sociální, kulturní, ekonomické a politické 

prostředí.“ [tamtéţ] 

3. Smrt autora 

Velká změna ve vnímání autora nastala v pojetích postmodernistů, kteří se vrátili 

k před-romantickým kořenům vidění autora, v němţ „všichni pisatelé jsou čtenáři, 

všichni čtenáři jsou pisatelé, a „autor„ je jen prostředník, skrze nějţ je prezentována 

kolektivní tvorba.“ [Heymann 2005: 1389] Snaţili se ve svých teoriích dekonstruovat 

romantické pojetí autorství. [tamtéţ: 1392] Tyto teorie tvrdily, ţe “romantická“ ochrana 

jazykového vlastnictví je nesmyslná, jazyk nemůţe být vlastněn jednotlivci, protoţe je 

                                                
3 romantic notion of author 

4 romantic conception of authorship 
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společensky vytvářen a nelze ho oddělit od sociálního kontextu. Zároveň autor, jako 

jediný tvůrce, který není ničím ovlivněný, je mýtus.  [Sutherland-Smith 2008: 79, 81] 

Roland Barthes se domnívá, ţe postava autora je produktem moderní společnosti, 

důraz na ‟osobu‟ autora byl svázán s pozitivistickým a kapitalistickým pojetím literatury. 

Literatura je podle něj v kulturách „absolutisticky zaměřena na autora, na jeho osobu, 

ţivot, vkus, vášně.“ [Barthes 1977: 1] Spojit text s autorem ale podle Bartha znamená 

přidělení významu slovům. Postava a charakter autora by však neměla čtenáři ukazovat 

jednu správnou, autorovu, interpretaci díla a tím limitovat ostatní. Význam slov by jím 

neměl být ovlivněn, slovům v textu mají dávat význam jeho čtenáři, proto je potřeba 

odstranit postavu autora. Neexistuje jen jeden jejich význam, jediná správná interpretace, 

ale kaţdý čtenář si vytváří svůj význam, svoje vidění. Smrtí autora měl na mysli smrt 

jeho romantické podoby, představy, ţe autor je v podstatě otcem myšlenky a jejím 

jediným majitelem. [tamtéţ: 1-4] 

Michel Foucault se také domníval, ţe romantická představa nároků autora na 

jakýkoliv text, který napíše, není moţná, protoţe autor není ani vlastníkem svých textů, 

ani jejich producentem či objevitelem. [Foucault 1969: 41] Postavení a funkce autora 

závisí na konkrétním diskursu, který je určen podobou právního a institucionálního 

systému.  Ve všech diskursech nepůsobí stejným způsobem. Některé diskursy funkci 

autora vůbec nemají. Například smlouvy mohou mít ručitele, ale ne autora, dopis má 

určitě pisatele, ale také nemá autora. [tamtéţ: 50] Přiřčení autorství nevidí tak 

jednoznačně, jako příznivci romantické koncepce, ale jako sloţitý proces operací, které 

lze málokdy ospravedlnit a je tudíţ vţdy, i kdyţ se jedná o známého autora, provázen 

určitou nejistotou. [tamtéţ: 41] Z toho plyne, ţe pokud někdo napíše nějaký text, není 

automaticky jisté, ţe je jeho autor. Foucault se domnívá, ţe výsledek přiřčení autorství 

provázejí vţdy nejistoty. [tamtéţ: 41] 

Přiřčení autorství je dnes viděno u diskursů, které jsou opatřeny funkcí autora, 

jako důleţité. [tamtéţ: 51, 52] „Literární anonymita je pro nás nesnesitelná.“ [tamtéţ: 52] 

Z toho vyplývá, ţe nejistota, kterou vyvolá nařčení někoho z plagiátorství, z toho, ţe není 

autorem myšlenek, je pro nás nepříjemná. U plagiátorů je zpochybňováno právě jejich 

autorství podezřelých textů.  
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4. Shrnutí 

V předchozím textu jsem ukázala, ţe vnímání autora a autorství se v historii 

měnilo, ne vţdy měl autor funkci, kterou má dnes. Tím, jak se proměňovalo vidění 

autora, se přirozeně měnil i přístup k plagiátorství. Z důvodu, ţe je dnes autorství 

přikládán takový význam, je plagiátorství a jeho vyšetřování velmi diskutovaným 

problémem v akademickém prostředí. V následující kapitole se podívám na to, jak můţe 

být akademické plagiátorství viděno jako problém, neboli v rozporu s jakými 

normativními sférami je v literatuře popisováno. 

 

PLAGIÁTORSTVÍ A NORMY 

Na problém akademického plagiátorství se lze dívat z normativního pohledu jako 

na problém zákona, morálky a také profesní etiky.  

1. Plagiátorství a zákon 

V kapitole věnované zrodu autora a autorství jsem mimo jiné ukázala, ţe zákonná 

stránka plagiátorství není nic automatického, přirozeného, nebyla tu vţdy. S vynalezením 

knihtisku a nástupem kapitalismu nastartovali tento proces tvorby zákonů nakladatelé 

s ekonomickými zájmy, jak jsem se jiţ také zmiňovala. 

V této části práce není mým cílem ukázat konkrétní znění autorských zákonů, s 

nimiţ se akademické plagiátorství v různých zemích dostává do konfliktu. Chtěla bych 

spíše předvést na několika příkladech, v čem tkví základ současných autorských zákonů 

na světě a tudíţ i jakým způsobem, na základě jakých idejí, můţe být autor jako majitel 

slov či myšlenek chráněn před akademickým plagiátorstvím. 

Pojetí autorského práva, které se objevilo v Anglii, ve Spojených státech 

amerických, Austrálii a ve zbytku anglosaského světa se výrazně liší od toho, které se 

budovalo v zemích západní Evropy. [Sutherland-Smith 2008: 49] Autorské právo a 

zákony byly zaloţeny na úplně jiných idejích a z toho důvodu se i dnes liší způsob 

„přisuzování slov autorům“ i mezi těmito zeměmi. [tamtéţ] 

V Anglii a jejích koloniích „byly (zákony) vybudovány na základě romantických 

ideálů originální práce a samostatného tvořitele.“ [tamtéţ: 46] „Evropské zákony z 18. 
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století byly zaloţeny na ochraně autorových morálních práv, zatímco anglický systém byl 

postaven na ochraně ekonomických a majetkových nároků autora.“ [tamtéţ: 48] 

V právním systému Francie bylo a i dnes je autorství ukotveno „z pohledu 

morálního práva“.
5
 [Sutherland-Smith 2008: 47-48] Tento morální princip je zaloţen na 

myšlence, ţe autor má spíše morální nárok na svoje tvůrčí dílo, neţ ekonomický. Existuje 

zde tudíţ několik zákonů, které řeší autorství způsobem, který například v anglickém 

pojetí vůbec neexistuje. Jsou to ”droit de divulgation“, právo na odkrytí, ”droit de retrait 

ou de repentir“, právo na odvolání v případě změny názoru, ”droit au respect de 

l‟oeuvre“, právo na integritu díla. [tamtéţ: 48] Nicméně jako v anglickém pojetí autor je 

povaţován také za “ploditele”
6
 díla. [tamtéţ] „Ve francouzštině je pouţíván výraz 

„otcovství„
7
– coţ koresponduje s anglickým pojetím, ţe autor byl „otec„ a jeho dílo bylo 

„dítě„.“ [tamtéţ] 

V Německu se autorský zákon v 18. století zrodil na velmi odlišných základech 

neţ v Anglii, ale i Francii. Důleţité bylo, ţe autor mohl vlastnit “pouze“ přesnou formu, 

podobu textu, ale myšlenky a obsah díla nemohl být vlastněn. Tato idea stojí v kontrastu 

k anglickému modelu, v němţ měli autoři plné právo vlastnit text, formu, ale i myšlenku. 

[tamtéţ: 49] 

Ve Spojených státech amerických bylo autorské právo zaloţeno na podobných 

základech jako v Anglii, na romantické ideji individuálního autora tvořícího originální 

dílo. [tamtéţ: 50] Na rozdíl od zákonů Anglie a zemí Evropy se však dodnes výrazně liší 

v tom, ţe „autorova práce můţe být okopírovaná (bez souhlasu autora) pokud je to 

nezbytné pro veřejné blaho.“ [tamtéţ: 51] Tento zákon funguje na principu “fair use” a 

ideji volného veřejného přístupu k informacím. Americký princip na ochranu autorů 

„spadá někam mezi francouzský přístup morálních práv a anglický majetnický přístup.“ 

[tamtéţ: 51] 

Australský systém se vydal, po uvolnění koloniálního vlivu Velké Británie a 

jejích autorských zákonů, podobnou cestou jako Spojené státy americké a přijal jejich 

princip “fair use”. V roce 2000 přijala Austrálie do svých zákonů “morální práva” čímţ 

                                                
5 „moral rights view of authorship“ 

6 begetter 

7 paternité 
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se velmi přiblíţila francouzskému vidění autorových nároků a vzdálila anglickému pojetí. 

[tamtéţ: 51-52] 

V současné době se mnohé země snaţí, z důvodu velkého rozmachu a rozšíření 

nových technologií, zejména internetu, sjednocovat svůj přístup k duševnímu vlastnictví. 

[tamtéţ: 53] Příkladem tohoto konání můţe být organizace WIPO
8
, která si jako jeden 

z cílů klade „sladění národních legislativ o duševním vlastnictví.“
9
 

Ve všech zmíněných zemích je přirozeně plagiátorství povaţováno za nezákonné, 

avšak tímto exkurzem k principům zákonů a jejich historii jsem se snaţila ukázat, ţe 

rozsah toho, co uţ lze povaţovat za akademické plagiátorství podle autorského zákona, 

se v těchto zemích a přirozeně i v dalších nezmíněných můţe lišit, podle toho, na jakých 

základech, na jakých idejích, byly tyto zákony postaveny.  

2. Plagiátorství a morálka 

Problém akademického plagiátorství se týká nejen zákona, ale často bývá 

ukazován i ve světle morálky, jako morální prohřešek. Ten se však nemusí týkat jenom 

samotných plagiujících. Furedi vidí problém akademického plagiátorství především 

v absenci morálky, avšak ne v samotných studentech, ale na univerzitách, v systému 

vysokoškolského vzdělávání. Terciární vzdělávání ztrácí svůj původní smysl. [Furedi 

2004: online] Se studenty se jedná jako „se zákazníky.“ [tamtéţ] Původní ideály 

vzdělávání, které byly spojeny s „pátráním po poznání“ se znehodnocují, upadají. „Tím, 

ţe vzdělávání ztrácí svůj smysl, plagiátorství ztrácí svůj morální význam.“ [tamtéţ] 

Nemorální jsou právě univerzity a jejich politika, studenti pouze přichází do tohoto 

prostředí, kde morální ideály upadají a nejsou jiţ vychovávání v morálních ideálech vědy 

a chovají se následně nemorálně, aniţ by si toho byli příliš vědomi. [tamtéţ] Skutečným 

problémem tudíţ není samotné podvádění studentů, ale to, ţe „si nemyslí, ţe je něco 

špatně s jejich chováním.“ [tamtéţ] Nemorální prostředí vychovává nemorální individua. 

[tamtéţ] 

 „Univerzitní politiky popisují plagiátorství jako morální problém, kdyţ ho 

klasifikují jako druh „akademické nepoctivosti‟.” [Howard 1995: 797] S morálním 

pojetím souvisí i to, ţe posuzování provinění bývá velmi formální. Berou plagiátorství 

                                                
8 The World Intellectual Property Organization 

9 http://www.wipo.int/treaties/en/general/ 

http://www.wipo.int/treaties/en/general/
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jako plagiátorství, nezohledňují úmysly, i kdyţ si není student vědom svého prohřešku. 

Jde jednoduše o morální zločin bez ohledu na kontext. [tamtéţ] 

3. Plagiátorství a profesní etika 

Na akademické plagiátorství je mimo sféru zákona a morálky pohlíţeno i jako na 

problém profesní, vědecké, etiky. 

Podle Grossberga je plagiátorství jeden z nejodpudivějších činů, které můţe 

profesionál, vědec, spáchat. Plagiující vědci se proviňují především vůči své profesní 

komunitě, vůči kolegům. [Grossberg 2004: 1333, 1334] Narušují tím „nejvyšší standardy 

intelektuální čestnosti“. [tamtéţ: 1336] Grossberg se domnívá, ţe je nutné zvýšit „smysl 

pro kolektivní etickou zodpovědnost a odhodlání prosazovat základní hodnoty a 

přesvědčení akademické obce.“ [tamtéţ: 1333] Vědci, kteří vzdělávají, mají 

zodpovědnost i vůči svým studentům a měli by se tudíţ snaţit o skloubení vzdělávání a 

profesní zodpovědnosti, aby následně i studenti mohli ocenit čestnost a hodnověrnost ve 

své práci a nedopouštěli se etických provinění, jakým plagiátorství je. Aby dokázali 

ocenit profesní intelektuální čestnost. [tamtéţ: 1334, 1336] 

Všechna provinění týkající se plagiátorství by podle Grossberga měla být 

posuzována jako provinění profesní etiky, jako etický přestupek, ne jako problém 

zákona, protoţe se jedná o „zločin vůči celé komunitě, který podkopává vědeckost a 

vzdělávání“. [tamtéţ: 1338]  

Podle Valentine je akademické plagiátorství také především záleţitostí etiky. 

Domnívá se, ţe etický diskurs nelze oddělit od určitého vyjednávání, přijetí role 

“čestného“ nebo “nečestného“ studenta. Studenti mohou být klasifikováni a přijmout roli 

jedině v rámci jedné z těchto dvou kategorií. Hodnocení etické čestnosti je s touto 

klasifikací jednoznačně spojeno. [Valentine 2006: 93-95] Pokud je někdo nařčen z toho, 

ţe plagioval, nedodrţoval etická vědecká pravidla, je na něj automaticky pohlíţeno jako 

na “nečestného“. [tamtéţ: 102] 

4. Shrnutí 

Rozsah toho, co je jiţ povaţováno za akademické plagiátorství z pohledu zákona 

se v různých zemích stále liší podle toho, na jakých idejích byly autorské zákony 

postaveny. Země se však v současné době snaţí sjednotit svoje národní přístupy k tomuto 
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problému. Z pohledu morálky je akademické plagiátorství popisováno jako morální 

prohřešek způsobený absencí morálky a to nejen u studentů, ale zejména v systému 

vysokoškolského vzdělávání. Na akademické plagiátorství lze pohlíţet i jako na problém 

profesní etiky, kdy se jedná o profesní prohřešek, provinění vůči vědecké komunitě. 

Akademické plagiátorství je při normativním pohledu poměrně široký a sloţitý 

fenomén. Nelze říct, ţe by akademické plagiátorství bylo v rozporu jen s jednou z těchto 

tří zmiňovaných normativních sfér. Jak jsem jiţ ukázala, různí autoři preferují různé 

sféry. 

 

DRAMATURGICKÝ PŘÍSTUP 

Jiţ jsem ukázala, ţe vnímání autora a autorství se v průběhu času vyvíjelo a také, 

ţe na akademické plagiátorství se lze dívat normativním pohledem jako na problém 

zákona, morálky nebo profesní etiky. Na tomto věcném přístupu jsem ukázala vznik a 

stručnou historii fenoménu akademického plagiátorství, ale také jsem se snaţila předvést 

jeho široký rozměr. V práci jsem se však rozhodla zaměřit se na dramaturgický přístup 

k tomuto velmi diskutovanému problému. Dramaturgická perspektiva mi umoţní 

snadněji uchopit tento poměrně sloţitý fenomén. Oproti věcnému normativnímu přístupu, 

kde určení plagiátora je spíše technická záleţitost, rozhodnutí, zda se jedná o problém 

zákona, morálky či profesní etiky, v dramaturgickém přístupu je určení plagiátora 

výsledek prosazení určité definice situace nad jinou, jde o dramaturgický efekt definice 

situace. [Goffman 1999: 10-18]  

Plagiátorství, určení plagiátora, v dramaturgické perspektivě ukáţu jako výsledek 

prosazení definice situace jako plagiátorství. Účastníci, kteří se v případu nějak angaţují, 

budou herci, kteří se snaţí prosadit svoji definici situace, to ţe někdo plagioval nebo 

naopak, ţe neplagioval. K tomuto prosazení jedné ze dvou definic napomáhají svým 

vystupováním, vyuţíváním dramaturgických prostředků.  

Do dramaturgické analýzy v této práci zahrnu i teorii nálepkování a stigmatizace. 

Nalepení nálepky plagiátora, jeho sociální konstruování, pojmu jako výsledek úspěšnosti 

dramaturgického výkonu účastníků, prosazujících definici situace jako plagiátorství. 

Nálepku zároveň ukáţu jako stigmatizující pro plagiátora.  
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1. Divadelní hra 

Kaţdá sociální situace je jejími účastníky nějakým způsobem definovaná. Erving 

Goffman přirovnává tento proces vytváření definice situace k divadelní hře, v níţ jsou 

herci, kteří mají svoji roli a snahu o ní přesvědčit diváky. Tato hra má i své jeviště a 

zákulisí. Herci podávají divadelní, dramaturgický výkon, jehoţ cílem je vytvoření určité 

definice situace. Přičemţ nejde o to, zda je definice pravdivá, zaloţená na pravdivých 

skutečnostech, ale o dramaturgickou přesvědčivost, o účinnost efektu, který se snaţí 

účinkující vyvolat. [Goffman 1999: 10-18] 

K vyloţení dramaturgického pohledu na plagiátorství, jako výsledku prosazení 

definice situace, je nutné si v prvé řadě definovat několik pojmů, s kterými budu 

v analytické části práce pracovat. 

 „„Představení„ či herecký výkon je moţné definovat jako veškerou aktivitu 

jednoho účastníka (…) jejímţ účelem je udělat dojem na kteréhokoli z ostatních 

účastníků.“ [tamtéţ: 21] Svým výkonem se účastník snaţí přispívat k určité definici 

situace. Hercovou „rolí“ je pak „předem stanovený vzorec jednání, který je předváděn 

během představení“ [tamtéţ: 21]  

Kaţdá hra musí mít minimálně jednoho herce. Mohou to být nejen jednotlivci, ale 

i „týmy“. Podle Goffmana je týmem „soubor jednotlivců, kteří spolupracují na realizaci 

jedné “úlohy“. [tamtéţ: 83] Snaţí se o jednotnou interpretaci situace, jednotu vyvářeného 

dojmu. Členové týmu jsou závislí na vzájemné dramaturgické spolupráci, předkládání 

daného výkladu situace, jehoţ jednotu se snaţí chránit. Hlavním znakem týmu je nejen 

jednotnost výkladu ale i určitá důvěrnost, ta však nemá charakter vřelosti, ale spíše 

„oficiálního vztahu, který je automaticky nabídnut a přijat jakmile jednotlivec zaujme 

v týmu své místo.“ [tamtéţ: 86] 

Cílem kaţdého hereckého výkonu, ať jiţ jednotlivců či týmů, je vytváření 

určitého dojmu. K jeho vytváření vyuţívají herci různé prostředky. Prvním prostředkem 

je fasáda, coţ je „standardní výrazové vybavení, které jednotlivec záměrně či mimoděk 

uţívá během svého výkonu.“ [tamtéţ: 29] Její součástí je zejména „osobní fasáda“ 

tvořená „vzhledem“ a „způsobem vystupování“, mezi kterými obvykle očekáváme 

soulad. Určité společensky ustálené role mívají jiţ určenou konkrétní fasádu, ta se 

„institucionalizuje do podoby abstraktního stereotypního očekávání, jeţ vzbuzuje.“ 
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[tamtéţ: 33] Herec, který danou roli chce přijmout, musí respektovat a přijmout její 

fasádu. [tamtéţ: 33] 

Dalším prostředkem vytváření chtěného dojmu můţe být podle Goffmana 

idealizace. Herec při představení idealizuje situaci, ukazuje ji v co nejvhodnějším světle, 

zdůrazňuje jen některé skutečnosti, vhodné pro jeho předkládaný výklad. [tamtéţ: 39-41] 

Zkreslením skutečnosti se snaţí herci naopak zakrýt nepříliš příznivé skutečnosti, 

které by mohly celý výklad narušit, vytváří falešný dojem, zastírají skutečnosti. [tamtéţ: 

59] 

V představení se také mohou objevit účinkující se speciální diskrepantní rolí. 

Takoví jedinci mají přístup do zákulisí více týmů a díky tomu se mohou dostat 

k destruktivním informacím jiného týmu, k jejich různým tajemstvím. [tamtéţ: 140-143] 

Goffman také zavádí pojem region, coţ je „místo do určitého stupně ohraničené 

bariérami vnímání.“ „„Přední region„ označuje místo, kde představení probíhá.“ [tamtéţ: 

108] Lze ho nazvat téţ „jevištěm“ či „scénou“. „Výkon jednotlivce v předním regionu 

můţeme chápat jako úsilí vzbudit dojem, ţe jeho činnost v regionu zachovává a splňuje 

určité normy.“ [tamtéţ: 109] Na jevišti musí splňovat morální poţadavky, ale i 

očekávaný způsob vystupování, zkrátka vše, co je spojeno s rolí, kterou hrají. [tamtéţ: 

109-110] 

Na druhé straně tu stojí „zadní region“, nebo také „zákulisí“, který Goffman 

definoval jako „místo vztahující se ke konkrétnímu představení, kde je dojem 

vyvolávaný výkonem vědomě coby reality popírán.“ Objevují se tu „skutečnosti 

potlačované.“ [tamtéţ: 113] Herci se mohou uvolnit, nemusí jiţ hrát, vytvářet určitý 

dojem, mohou odloţit fasádu, obecenstvo sem totiţ nemá přístup. [tamtéţ] 

2. Teorie nálepkování 

Pro dramaturgický výklad plagiátorství je důleţité ukázat mechanismy, pomocí 

nichţ se stává osoba plagiátorem, deviantem, protoţe jak jsem jiţ napsala, při tomto 

pohledu na problematiku nezáleţí na tom, zda osoba skutečně plagiovala, ale pouze na 

tom, jestli je tak vnímána neboli jestli dostala nálepku plagiátora.  

Teorie nálepkování, nebo téţ etiketizace, labellingu, je zaloţena na principu 

sociálního konstruktivismu, který tvrdí, ţe „sociální svět není (…) sociálním aktérům 
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objektivně dán jako fakt, ale je neustále znovu konstruován v procesu sociální interakce a 

komunikace. [Velký sociologický slovník 1996: 524] Nálepkování je teorií deviace a 

zabývá se procesy, pomocí nichţ se jedinec stává deviantem, dostává nálepku. [tamtéţ: 

558] Označení jedince za devianta je výsledek interpretace, sociální konstrukce, ne jeho 

objektivní charakteristikou, faktem. K tomu, aby byl jedinec pokládán za devianta, musí 

tak být označen, onálepkován.  Základ tudíţ tkví v myšlence, ţe deviace „není (…) 

prostým porušením normy, ale zhodnocením určitého konkrétního chování jako 

deviantního, odchylného, nenormálního nebo asociálního určitou částí veřejnosti.“ 

[tamtéţ: 558] Z toho plyne, ţe pokud je něčí chování zhodnoceno a označeno jako 

plagiátorství, jedinec je sociálně konstruován jako plagiátor, deviant, a je mu tím 

přidělena nálepka plagiátora.  

V dramaturgickém přístupu je jedinec sociálně konstruován jako plagiátor, jeho 

chování je zhodnoceno jako deviantní, v případě úspěšnosti dramaturgického výkonu 

účastníků, prosazujících definici situace jako plagiátorství. 

Tento proces nálepkování, posouzení chování jako deviantního, je podstatnější 

neţ samo porušení normy. [tamtéţ: 558] Onálepkovaná osoba získává místo normální 

sociální role také roli devianta, která můţe být dokonce rolí stigmatizovanou, sociálním 

stigmatem.  

3. Stigmatizující nálepka 

Sociálně konstruovanou nálepku plagiátora lze označit za stigmatizující, je to 

určité sociální stigma. Stigma je „atribut poněkud méně ţádoucího rázu“, který odlišuje 

osobu „od jiných osob v kategorii těch, jimiţ by mohla být.“ [Goffman 2003: 10] 

Stigmatizovaný jedinec je v našich myslích redukován „z osoby celistvé a obyčejné na 

osobu, jeţ je poskvrněna a jejíţ hodnota klesla“. [tamtéţ] Stigma lze označit za silně 

diskreditující atribut, protoţe takto onálepkované jedince hodnotíme především na 

základě této stigmatizující vlastnosti a odhlíţíme od ostatních. Hodnocení na základě 

určitého stigmatizujícího atributu můţe způsobit, ţe jedinec nebude ve společnosti přijat 

tak, jak by mohl být. Stigma narušuje a poškozuje sociální identitu, představuje 

neţádoucí odlišnost. [tamtéţ: 10-17] Vztahuje se spíše k hanbě, kterou vyvolává, neţ 

k samotné stigmatizované vlastnosti. [tamtéţ: 9] 
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Pokud někdo dostane stigmatizující nálepku plagiátora, bude vnímán a 

společností hodnocen v určitých sociálních situacích především na základě tohoto 

stigmatu, jako plagiátor. Bude s ním jednáno, jako kdyby jím skutečně byl, bez ohledu na 

to, zda je či není.  

Pokud je osoba stigmatizována, neztrácí zároveň roli “normální“ osoby. Jsou jí 

vlastní obě a vţdy záleţí na konkrétní sociální situaci, na základě jaké vlastnosti bude 

v interakci s jinými lidmi posuzován. [tamtéţ: 157] Například vědec, který získal nálepku 

plagiátora, bude pravděpodobně na jejím základě posuzován, pokud se bude někde 

ucházet o místo vědeckého pracovníka, ale jiţ nemusí být takto hodnocen v běţných 

denních sociálních situacích a interakcích, například se svými sousedy. 

4. Shrnutí 

V dramaturgické perspektivě je určení plagiátora výsledkem prosazení definice 

situace jako plagiátorství. Účastníci, jednotlivci či týmy, se snaţí svým výkonem, pomocí 

dramaturgických prostředků, podpořit právě svoji definici situace a tu prosadit. V případě 

plagiátorství proti sobě stojí dvě definice situace, buďto ţe jedinec plagioval nebo 

neplagioval. Účastníci svůj výkon předvádí na jevišti, naopak v zákulisí se jiţ o 

prosazování své definice situace snaţit nemusí. 

V případě úspěšnosti dramaturgického výkonu účastníků, prosazujících definici 

situace jako plagiátorství, je jedinec sociálně konstruován jako plagiátor a je mu tím 

přidělena nálepka plagiátora. Tato nálepka má stigmatizující charakter. 

V teoretické části této bakalářské práce jsem představila fenomén akademického 

plagiátorství od jeho vzniku, ukázala vývoj vnímání autora a autorství a také široký 

rozměr problematiky z normativního pohledu. Dramaturgický přístup, do kterého jsem 

zahrnula i teorii nálepkování a stigmatizace, mi dal základ, teoretická východiska, 

k výkladu plagiátorské kauzy profesora Ivo Budila v analytické části práce. 

 

VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

V práci bude mým hlavním cílem objasnit, jakým způsobem bylo akademické 

plagiátorství v případě kauzy prof. Ivo Budila konstruováno v mediálním diskursu jako 

problém. Kým to bylo ukazováno jako problém? Jací aktéři vystupovali v této kauze? 
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Jaké byly jejich role? Další mojí otázkou bylo, jak proběhl proces konstrukce plagiátora. 

Jak se z profesora Budila stal v médiích plagiátor?  

 

DATA A METODY 

Jako nejvhodnější výzkumnou metodu jsem si zvolila kvalitativní obsahovou 

analýzu mediálních textů, vzhledem k charakteru mých výzkumných otázek, protoţe 

právě kvalitativní přístup umoţňuje hloubkový vhled do zkoumané problematiky, hlubší 

porozumění. [Hendl 2005: 52] 

1. Výběr textů a kritéria výběru 

Jako hlavní zdroj dat jsem si zvolila novinové a časopisové články všech českých 

médií, protoţe debata o kauze Ivo Budila se drţela právě v médiích.
10

 Při vyhledávání 

jsem nerozlišovala, zda se jedná o článek ze “seriozního“ média či média, které povaţuji 

za méně seriozní
11

, protoţe jsem se snaţila zachytit celý diskurs, jakým způsobem se o 

tomto problému v médiích píše, a takovéto rozdělení by tudíţ vzhledem k charakteru mé 

práce bylo bezpředmětné. Texty jsem vyhledávala v databázi Newton Media, coţ je 

archiv mediálních textů pokrývající období od roku 1990 dodnes. Neméně důleţitým 

zdrojem informací se pro mne stala internetová stránka Doc. Zdeňka Konopáska, Ph.D. 

12
, která je zaměřena na plagiátorskou kauzu prof. Budila a zachycuje jak její mediální 

vývoj, tak například i otevřené dopisy a petice sepsané angaţovanými vědci a studenty. 

Texty jsem vybírala pomocí spojení jména Budil a klíčových slov plagiát, plagiátor, 

plagiátorství a opisování. Vyřadila jsem všechny články, které se prakticky shodovaly ve 

své formě a obsahu sdělení s jinými, byly například převzaty z jiného deníku. Nakonec 

jsem tímto způsobem získala 50 textů, přičemţ nejvíce jich pocházelo z Mladé fronty 

DNES (15 článků) a z Lidových novin (12 článků). Ţádný z textů nepocházel z 

“neseriozního“ média. Texty pokrývají období od dubna 2007 do února 2011. 

                                                
10 Konopásek, Z. (Biograf 2.8.2008) 

11 Neseriozním médiem myslím bulvární tisk. (Blesk, Aha, Super a Šíp) 

12
 http://www.biograf.org/budil/wikka.php?wakka=KauzaBudil 

http://www.biograf.org/budil/wikka.php?wakka=KauzaBudil
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2. Způsob analýzy 

Vybrané články jsem kódovala v počítačovém programu pro zpracování 

kvalitativních dat ATLAS.ti. Vyuţila jsem jak otevřené, tak uzavřené kódování. 

Zpočátku jsem pouţívala pouze otevřené, ale v průběhu analýzy jsem postupně začala 

přiřazovat i jiţ vytvořené kódy relevantním pasáţím, tudíţ jsem kódovala i uzavřeně. 

Vytvořené seznamy kódů jsem si vytiskla, slučovala je, snaţila se najít pro ně nadřazené 

kategorie a následně jsem mezi nimi hledala souvislosti. 

 

ANALÝZA 

Jak jsem jiţ uvedla výše, na data jsem se rozhodla aplikovat dramaturgický 

výklad a celou analýzu tudíţ vyloţit jako definičně situační hru, abych zachytila sociálně 

konstruktivistický aspekt plagiátorství. K popisu této hry, představení, vyuţiji koncepty, 

které jsem si jiţ výše definovala, podle Ervinga Goffmana.  

Analýzu jsem rozdělila do několika částí. V první z nich krátce shrnu průběh celé 

kauzy, hlavní obvinění vznesená proti Budilovi, reakce na ně, aţ po rozhodnutí o jeho 

(ne)vinně.  Následně představím hlavní aktéry hry, týmy, a jejich role. Ve třetí části se 

zaměřím na zrod plagiátora na jevišti, podívám se na to, proč je tak těţké, aby k odhalení 

plagiátora vůbec došlo a kauza se dostala na jeviště a také, jakým způsobem následně 

Budil dostal stigmatizující nálepku plagiátora. Ve čtvrté části se podívám na prostředky, 

pomocí nichţ vytvářeli aktéři na jevišti poţadovaný dojem, chtěnou definici situace. 

Následně se zaměřím na zákulisí, na průběh vyšetřování, který byl kritizován právě za 

neprůhlednost. Také se podívám na charakter sociálních věd, na který bylo v datech 

poukazováno, na etickou komisi, která měla případ vyšetřit, a v neposlední řadě na vztah 

kauzy k zákonu. V poslední části se budu zabývat důsledky kauzy aţ do dnešních dnů. 

V analýze mi nezáleţelo na tom, zda Budil skutečně byl či nebyl plagiátor, ale 

chtěla jsem na tomto případě ukázat, jak probíhá proces konstrukce plagiátorství. Co to 

pro jednotlivé aktéry hry znamená. Jaké musí kde hrát role, jaké prostředky při 

představení uţívají, aby dosáhli poţadovaného dojmu. 
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1. Shrnutí kauzy 

Celou kauzu spustil kanadský profesor kulturní antropologie českého původu, 

David Z. Scheffel, kdyţ v Sociologickém časopise
13

 obvinil profesora Ivo Budila z toho, 

ţe vyuţil část jeho díla, aniţ by však důsledně citoval. Jednalo se o Budilův příspěvek 

pro britský sborník, který pojednával o výuce antropologických a etnologických věd 

v různých evropských zemích.
14

 

Po tomto obvinění následovalo další, které vznesl docent, působící na 

Západočeské univerzitě, Tomáš Kaiser. Vypracoval posudek, podle něhoţ se Budil měl 

dopustit stejného prohřešku, nedůsledného citování, i ve svém habilitačním díle Za obzor 

Západu. Proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase.
15

 

Ve chvíli, kdy jeho první dílo bylo označeno za plagiát, další obvinění na sebe 

nenechala dlouho čekat. Všechna jeho díla upadla v podezření a bylo zkoumáno, zda se i 

v nich neobjeví nějaké nejasnosti v citačním aparátu.
16

 

Ivo Budil reagoval na obě obvinění velmi podobným způsobem. V případě 

článku, který byl zpochybněn v Sociologickém časopise, byla vina přenesena na jeho 

editory, kteří údajně nezařadili k textu rozsáhlejší poznámkový aparát, ale pouze neúplný 

základní, z důvodu, ţe článek nebyl určen vědecké komunitě, ale zejména 

nezasvěcenému čtenáři. Vůbec neměl vědecké ambice, a tudíţ ani nepřinášel ţádné nové 

poznatky, mělo jít pouze o shrnutí dosavadního antropologického vědění.
17

 Pozornost se 

brzy přenesla spíše na druhé zpochybněné dílo a tento text prakticky zmizel z diskuze. 

Vysvětlení druhého obvinění, týkajícího se rozsáhlého díla Za obzor Západu, 

vyvolalo výrazně větší mediální diskuzi. Budil se opět bránil, ţe dílo nemělo být 

vědeckým počinem, bylo napsáno jako popularizační text, určený pro širší veřejnost, u 

kterého nejsou nároky na citování tak velké, jako u díla vědeckého.
18

 Tento argument 

však byl podroben značné kritice, protoţe právě za tento údajně popularizační text 

                                                
13 Scheffel, David Z. (Sociologický časopis 1/2007: 185) 

14 Scheffel, David Z. (Sociologický časopis 1/2007: 185) 

15 Konopásek, Zdeněk (Lidové noviny, 29.6.2007: 11) 

16 Další podezřívaná a zkoumaná Budilova díla však nevyvolala příliš velkou pozornost. (Od prvotního    

jazyka k rase. Utváření novověké západní identity v kontextu orientální renesance; Mýtus, jazyk a kulturní 

antropologie)  

17 Budil podle Benešová, P. (Hospodářské noviny, 1.6.2007: 5) 

18 Budil podle Kottasová , I. (Hospodářské noviny 17.9.2007: 4) 
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obdrţel akademický titul docenta, který se ale má udělovat za text odborný. Další 

pochybnosti ohledně této obrany vyvolávalo zařazení knihy Za obzor Západu v Budilově 

bibliografii mezi odborné texty.
19

  

Někteří členové akademické veřejnosti na obvinění Budila reagovali sepsáním 

petice doţadující se důkladného prošetření případu, tím se začal budovat tým odhalovačů 

plagiátorství, signatářů petice. Vzápětí byla sepsána další petice, avšak naopak na obranu 

Budila, členy týmu popíračů.  

Následná diskuze, zejména mezi členy těchto dvou základních týmu, se vedla 

prostřednictvím otevřených dopisů v novinách, úvah v médiích, ale i skrze internetovou 

stránku, o které jsem se jiţ zmiňovala, zaloţenou docentem Konopáskem. Nesklouzla na 

pole bulvárního tisku, ale vedla se spíše v polo-akademické sféře. 

Západočeská univerzita slíbila důkladné prošetření kauzy, sepsala etický kodex 

vědecké práce a zaloţila etickou komisi, která měla prohřešek posoudit.
20

 Nakonec však 

ustanovená etická komise shledala profesora Budila nevinným. Měl se dopustit drobných 

chyb, ale ne plagiátorství.
21

 

2. Aktéři a jejich role 

V celé kauze vystupovalo několik aktérů. Někteří jako jednotlivci, samostatní 

herci, jiní tvořili týmy. Jak jsem jiţ výše popsala, pro tým podle Goffmana je důleţitý 

jednotný výkon. [Goffman 1999: 86] Členové týmu museli pouţívat podobnou rétoriku, 

aby zachovali dojem vhodného výkladu situace. Určit tým však není vţdy jednoduché, 

členové mohou do různých vstupovat a zase vystupovat, hranice jsou leckdy neznatelné 

nebo herci mohou být členy více týmů.  

Skupinou, které se tato kauza primárně dotkla, byla akademická veřejnost. Tu 

nelze označit za tým, neměli danou roli a nehráli jako jednotný tým.  Někteří její členové 

však tvořili týmy nebo vystupovali jako samostatné osobnosti. 

                                                
19 Zařazeno mezi popularizační bylo aţ po vzneseném obvinění. (Kottasová, I. Hospodářské noviny 

17.9.2007: 4) 

20
 Benešová, P. (Lidové noviny 1.6.2007: 5) 

21
 Cabada, L. (Lidové noviny 12.6.2007: 11) 
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První tým, který byl v datech zřetelný, jsem nazvala “odhalovači plagiátorství“. 

Tvořili ho signatáři petice, která ţádala po univerzitě důkladné prošetření celé kauzy. 

Tato skupina spolupracovala na výkladu situace, ţe Budil plagiátorem je. Snaţila se 

dosáhnout prošetření obvinění. 

Druhý tým, stojícím na opačné straně, jsem pojmenovala “popírači plagiátorství“. 

Tvořili ho někteří příslušníci Západočeské univerzity v Plzni, jak její oficiální výše 

postavení představitelé, tak Budilovi kolegové napříč univerzitou, šlo tedy o 

institucionálně svázaný tým. Tato skupina spolupracovala na výkladu situace, ţe Budil 

nebyl plagiátor, ţe se nic závaţného neděje. Jejich role spočívala v dokazování jeho 

neviny. 

Další týmem bych označila členy etické komise, kterou zavedla ZČU pro 

prošetření kauzy. Z velké části se členové překrývali s členy institucionalizovaného 

týmu, tím pádem jejich role při výkladu situace musela být v souladu s touto týmovou 

rolí.  

Významnou roli sehráli v představení i jednotlivci. Na prvním místě je přirozeně 

nutné zmínit profesora Budila, který se snaţil očistit svoje jméno a ukázat, ţe 

plagiátorem nebyl. Snaţil se vytvořit dojem autorství nařčených děl. Byl zároveň členem 

týmu popíračů.  

V kauze vystupoval i sociolog docent Zdeněk Konopásek, který nejen ţe 

vypracoval jeden z posudků, zda se jedná o plagiát, ale především se mediálně významně 

angaţoval. Zaloţil například internetovou stránku, která shromaţďovala všechny 

informace o celé kauze. To je i důvod, proč ho uvádím zvlášť, přestoţe byl zároveň 

signatářem petice proti Budilovi a členem týmu odhalovačů plagiátorství. 

Další významnou postavou je docent Tomáš Kaiser. Na této postavě je zajímavé, 

ţe učil na ZČU, ale byl členem týmu odhalovačů plagiátorství. Ve hře měl takzvanou 

diskrepantní roli, neboli měl přístup do zákulisí dvou týmů, které však spolupracovaly na 

odlišné definici situace. Vzhledem k tomu, ţe do případu byla zataţena i jeho ţena, Ida 

Kaiserová, dalo by se mluvit i o tom, ţe tito dva tvořili tým. 

Profesor Miloslav Petrusek byl sám obviněn členy týmu popíračů z plagiátorství. 

Nálepce plagiátora se však ubránil. Sám vystupoval proti Budilovi, byl také členem týmu 

odhalovačů.  
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Další postavou, která však sehrála roli pouze na začátku, byl profesor 

antropologie Scheffel, který jako první ukázal na Budila jako na plagiátora. 

Jak jsem se snaţila ukázat, kaţdý ze zúčastněných měl svou roli, jak jednotlivci, 

tak týmy. Tuto roli museli konstantně na jevišti hrát, aby dosáhli chtěného dojmu.  

3. Zrod plagiátora na jevišti 

V tomto případě, v této hře, byl profesor Ivo Budil obviněn, ţe plagioval, 

nedostatečně citoval ve svých dílech. Zpochybněná díla se stala součástí jeviště tím, ţe se 

o nich v médiích začala vést diskuze mezi aktéry a členy jednotlivých týmů. Jejich 

autorství se stalo se předmětem sporu, vyjednávání, o definici situace na jevišti. 

Obvinit z plagiátorství výše postaveného vědce, kolegu v akademické obci, však 

můţe být problém. Z analyzovaných textů vyplynulo, ţe v takovémto případě k obvinění 

a zrodu plagiátora často ani nedojde. Pokud se přesto najde vědec, který má odvahu 

odhalit případného plagiátora, můţe to mít i pro něj samotného nepříjemné důsledky.
22

 

4.1. Sloţitost odhalování 

Odhalit plagiátora a případ vynést na jeviště není vůbec jednoduchá věc, tím spíš, 

ţe se to “udavačům“ leckdy nevyplácí. Na tuto skutečnost upozorňoval Luděk Navara
23

, 

ale také Petr Zídek, kdyţ tvrdil, že udání kolegy „můţe znamenat také konec kariéry 

toho, kdo se odváţil o věci hovořit“.
24

 Vědec často neudá kolegu, přestoţe o provinění 

ví.
25

 Za viníka tohoto problému byla v textech
26

 označována mocenská struktura 

univerzit, jakoţto veřejnosti uzavřených institucí, která umoţňuje absolutní moc 

nadřízených akademiků nad podřízenými.
27

 Pokud někdo má podezření, ţe výše 

postavený kolega je plagiátor, má strach cokoliv říct. Většinou raději mlčí a dělá, ţe nic 

nevidí, protoţe obvinění výše postaveného akademika jako plagiátora se zdá být značně 

riskantní. Vědci se nechtějí pouštět do sporů, protoţe by to mohlo znamenat konec jejich 

                                                
22 Zídek, P. (Lidové noviny 9.6.2007: 4) 

23 Navara, L. (Mladá fronta DNES 11.10.2007: 10) 

24 Zídek, P. (Lidové noviny 9.6.2007: 4) 

25 Zídek, P. (Lidové noviny 9.6.2007: 4) 

26 Zídek, P. (Lidové noviny 21.7.2007: 4) 

27 Vědci na univerzitách mívají smlouvy na dobu určitou a je jen na nadřízených, zda jim ji stále prodluţují 

nebo ne. 

    Zídek, P. (Lidové noviny 21.7.2007: 4) 



33 

 

kariéry na dané univerzitě.
28

 Tím bylo vysvětlováno i to, ţe první podnět, ţe něco není 

s citováním u Budila v pořádku, přišel zvenčí, od antropologa působícího na univerzitě 

v Kanadě.
29

 On se nemusel obávat ţádných nepříjemných důsledků, které by mohly 

ohrozit jeho kariéru či osobní ţivot. Na tuto stranu problému se snaţili poukazovat právě 

ti, kteří se snaţili dokázat Budilovu vinu. Například Konopásek napsal, ţe „Jít do sporu s 

kolegou či učitelem, natoţpak vysoce postaveným činovníkem je mrzuté, a někdy 

nebezpečné.“
30

 Je tudíţ logické, ţe se do toho nikomu v našem akademickém prostředí 

nechce. Scheffel nebyl součástí týmu popíračů, nešlo mu o jednotu vytvářeného dojmu. 

Mohl tudíţ vyzradit tajemství tohoto týmu, aniţ by se musel čehokoliv obávat.  

Kolegové, zejména z jedné univerzity, do veřejného sporu na jevišti nechtějí jít, 

vědí, ţe tím by narušili celou hru udělování titulů, vzájemného krytí, hru na to, ţe oni 

neplagiují
31

. Goffman tuto situaci vysvětluje, ţe jestliţe se jedná o tým, u něhoţ skandál 

jednoho člena můţe poškodit ostatní členy, tým se formálně organizuje do jednoho 

kolektivu a můţe „kárně zasáhnout proti kterémukoli ze členů, u nějţ hrozí, ţe 

zdiskredituje definici situace předkládanou ostatními členy.“ [Goffman 1999: 162] 

Málokdy tudíţ dojde k obvinění a publikace se dostanou na jeviště, kde aktéři a týmy 

začnou hrát své role, jako k tomu došlo v tomto případě. Toto vzájemné krytí tudíţ často 

zůstává součástí zákulisí, do kterého publikum nevidí. 

4.2. Plagiátorská nálepka 

Jak jsem jiţ napsala, na plagiátorství se lze dívat jako na určitou sociální 

konstrukci. Pokud se najde “odváţlivec“, který přenese případ na jeviště, obviní nějakou 

osobu, ţe porušila dané normy, v tomto případě citační pravidla, osoba můţe být 

pokládána za devianta, avšak „aby byl jedinec pokládán za devianta, musí být za devianta 

označen, deviace mu musí být připsána, přisouzena. [Velký sociologický slovník 1996: 

558] Deviant, v tomto případě plagiátor, musí dostat nálepku plagiátora, být 

zkonstruován jako plagiátor.  

                                                
28 Zídek, P. (Lidové noviny 21.7.2007: 4) 

29 Zídek, P. (Lidové noviny 9.6.2007: 4) 

30 Konopásek, Z. (Lidové noviny 29.6.2007: 11) 

31 Zlatuška, J. (Lidové noviny 19.9.2007: 1) 
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K tomu, aby se nejisté podezření proměnilo v objektivní skutečnost, fakt, stalo se 

nálepkou, bylo potřeba, aby bylo „široce a samozřejmě přijímanou skutečností“.
32

 Přispět 

ke konstrukci plagiátora se snaţili právě ti, kteří od začátku věřili, ţe se podezření 

zakládají na pravdě a později i mnozí další. Aby mohl být Budil úspěšně označen, 

onálepkován, aby tak byl široce přijímán a obvinění byla viděna jako reálná, vyvíjeli tito 

jedinci určité úsilí.
33

 Vypracovali například posudky Budilových děl, čímţ se snaţili 

dodat autoritu svým tvrzením, přispět k úspěšné konstrukci a uchycení nálepky. 

Marek Jakoubek se domnívá, ţe Budil se stal plagiátorem právě proto, ţe byl 

takto sociálně zkonstruován.
34

 Neboli šlo o úspěšnou definici situace jako plagiátorství. 

Sociálně konstruovaná nálepka plagiátora měla pro Budila stigmatizující 

charakter. Na tuto skutečnost poukázal docent Ladislav Cabada
35

 kdyţ napsal, ţe je o 

Budilovi vytvářena legenda, která ho „stigmatizuje jako podvodníka, či dokonce 

zloděje“.
36

  

Budilovi obránci, členové týmu popíračů, následně obvinili z plagiátorství dalšího 

významného sociálního vědce, sociologa profesora Miloslava Petruska. Marek Jakoubek 

a Tomáš Hirt
37

 napsali, ţe „výraz plagiátor je v jeho (Budilově) případě přinejmenším 

ukvapený, ne-li zcela neadekvátní. Zato Petrusek, který ve sledovaném vzorku přejímá 

cizí myšlenky, přesné formulace i kategorizační schémata, je naprosto nesporně 

ukázkovým exemplářem významu toho slova.“
38

 Přes snahu obvinit Petruska a tím 

ukázat, ţe stejných provinění se dopouští i jiní, aniţ by za to byli trestáni, postava 

plagiátora se v této kauze zrodila jen z Budila. Profesor Petrusek nedostal tuto nálepku.  

Obvinění nebylo vnímáno jako reálné, ale spíše jako jeden z prostředků vytváření 

dojmu týmem popíračů, snaha jak neutralizovat obvinění vznesená proti Budilovi, 

bagatelizovat je. Na tuto skutečnost poukazoval Petr Zídek, kdyţ napsal, ţe „Tomáš Hirt 

                                                
32 Konopásek, Z. (Biograf 2.8.2008) 

33 Konopásek, Z. (Biograf 2.8.2008) 

34 Jakoubek, M. (A2 kulturní týdeník 4.7.2007: 2) 

35 tehdejší děkan Filozofické fakulty Západočeské univerzity 

36 Cabada, L. (Lidové noviny, 12.6.2007: 11) 

37 Oba byli členové katedry antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity. 

38 Jakoubek, M., Hirt T. (Lidové noviny 26.6.2007: 11) 
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a Marek Jakoubek se dokonce snaţí odvést od Budila pozornost tím, ţe obvinili z 

plagiátorství sociologa Miloslava Petruska“
39

 

5. Vytváření dojmu 

V případě, ţe se najde osoba, která pomůţe vynést publikace na jeviště, rozehrává 

se hra, při nichţ se jednotliví aktéři snaţí prosadit svojí definici situace. Vyuţívají k tomu 

různé prostředky. V této části analýzy bych ráda ukázala, jakým způsobem, pomocí 

jakých prostředků, se jednotliví herci, týmy, snaţili dosáhnout interpretace situace, 

vytvoření dojmu, o který usilovali, protoţe „jednotlivec svým jednáním před ostatními 

ovlivňuje, jak danou situaci definují.“ [Goffman 1999: 14] Při vytváření pravdivého 

dojmu jde o jeho přesvědčivost, ne o to, zda je ve skutečnosti opravdu pravdivý. 

„Účinkující jsou si vědomi dojmu, který svým výkonem vyvolávají a obvykle mají 

rovněţ přístup k destruktivním informacím týkajícím se výkonu.“ [Goffman 1999: 143] 

Tyto informace se však musí snaţit skrývat. V tomto případě šlo při vytváření dojmu o 

přesvědčivost dvou základních definicí situace, v první byl Budil nevinný, nebyl 

plagiátorem, ve druhé naopak vinný.  

Bylo by vhodné zmínit se o hlavní motivaci vystupování a vytváření dojmu 

jednotlivých aktérů v celé hře. U týmu odhalovačů to byla, jak sami v petici deklarovali, 

především snaha zachovat právě pověst vědy, potrestat neetické chování.
40

 Ukázat, ţe i 

akademici jsou schopni potrestat někoho v jejich řadách, pokud se proviní porušením 

daných pravidel.  

Na druhé straně motivací týmu popíračů byla pověst Budila a především jejich 

instituce, proto drţeli jako tým. Prostředkem k uchování této pověsti byla snaha o 

definici situace, ţe je profesor nevinný.
41

 Tomáš Zahradníček napsal v reakci na jednoho 

z obránců, Jakoubka, ţe „zatímco signatáři petice hájí pravidla akademické práce, která 

jsou nezbytná pro slušné fungování vysokých škol a společenských věd, on v této debatě 

jenom brání svého šéfa.“
42

 Šlo jim o dojem poctivosti před obecenstvem, na jevišti, ale 

ne v zákulisí, Budil mohl být plagiátorem. 

                                                
39 Zídek, P. (Lidové noviny 21.7.2007: 4) 

40 Ghosh, Y. A.; Grygar, J. ; Stöckelová, T. a další signatáři (A2 kulturní týdeník, 27.6.2007: 2) 

41 Kottasová, I. (Hospodářské noviny 17.9.2007: 4) 

42 Zahradníček, T. (Mladá fronta DNES 29.8.2007: 12) 
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5.1. Budilova fasáda 

Budil se snaţil udrţet si na jevišti fasádu oběti nešťastné souhry náhod, chyby 

editorů a nepochopení, ţe v případě knihy za Obzor Západu se jednalo o popularizační 

dílo. Tuto fasádu však členové týmu odhalovačů viděli jako falešnou. Tomáš 

Zahradníček například tvrdí, ţe tato výmluva na popularizační dílo se „v českém 

akademickém světě stala zavedenou omluvenkou pro opisování od kolegů, rabování 

starší odborné literatury a knih v cizích jazycích.“
43

 Ţe se jedná o popularizační text, 

nebo téţ populární, bylo v textech popisováno členy týmu odhalovačů plagiátorství jen 

jako jakási výmluva ke skrytí skutečnosti, ţe opisoval. 

Roli vědce lze označit za ustálenou společenskou roli. V souladu s tím, co jsem 

jiţ výše napsala, tato role vyvolává určitá očekávání. [Goffman 1999: 33] Stereotypní 

představa role vědce, která vyplynula z analyzovaných textů, spočívala v tom, ţe vědec 

má být čestný, morální, pracovitý a má být etickým příkladem pro ostatní. Akademická 

obec má být „příkladnou doménou eticky čistého chování“.
44

 Tuto roli se snaţil Budil 

svojí fasádou udrţet. Například tím, ţe svoje odstoupení z funkce prorektora 

odůvodňoval tak, ţe by neměl dostatek času na ostatní vědecké aktivity, musel by 

nějakou zanedbávat, a z důvodu, ţe ţádnou zanedbávat nechce, tudíţ odstupuje.
45

 Přesně 

tak, jak by to měl poctivý vědec dělat. 

5.2. Osobnost plagiátora 

Velkou roli hrála při vytváření dojmu v analyzovaných textech prezentace 

osobnosti Budila. Ta byla mediálně konstruovaná dvěma základními způsoby a 

vyuţívána k vytváření dojmu. Tím prvním byl líčen jako velká osobnost, jejíţ skutky 

jsou důleţitější, neţ jakákoliv drobná neúmyslná pochybení.
46

 Naopak na druhé straně 

figuroval obraz plagiátora, který zřejmě porušil etické normy.
47

 

                                                
43 Zahradníček, T. (Mladá fronta DNES 19.9.2007: 14) 

44 Petrusek, M. (Lidové noviny 21.6.2007: 11) 

45 Budil podle Němcová, B. (Mladá fronta DNES 11.10.2007: 7) 

    Budil podle Hernandezová, S. (Právo, 11.10.2007: 12) 

46 Neustupný, E. (Lidové noviny 29.6.2007: 11) 

47 Šmíd, J. (Hospodářské noviny 1.6.2007: 9) 
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5.2.1. Výrazná osobnost 

Budil byl prezentován jako charismatická osobnost, bez které by filozofická 

fakulta ZČU prakticky nemohla existovat. Důraz byl kladen na její zaloţení, dlouholeté 

vedení, jeho dobrý výkon ve funkci prorektora univerzity.
48

 Poškození Budilova jména 

by znamenalo poškození fakulty a vlastně celé tradice kulturní antropologie u nás.
49

  

Pracovitý talentovaný a nesmírně poctivý profesor, který je oddaný své práci, svému 

oboru a je téţ oblíbený mezi studenty.
50

 S tímto vyzdvihování jeho osobnosti bylo 

spojeno i to, ţe obvinění bylo ukazováno jako nepříliš podstatné, bylo bagatelizováno, 

vzhledem k vědcovým osobním kvalitám a velkým vědeckým i nevědeckým počinům.
51

 

Budil pak byl líčen jako čestný, ale zapomnětlivý profesor, který se provinil maximálně 

nedostatečnou pečlivostí při citování, drobným pochybením.
52

   

Evţen Neustupný
53

 se domnívá, ţe Budil byl kritizován především z důvodu, ţe 

se jeho práce provokují odchýlením od uznané akademičnosti a měli bychom ho hodnotit 

„především podle jeho zásluh a nenechat se svést osobními postoji.“
54

 

Celou tuto prezentaci Budilovi osobnosti týmem popíračů lze označit za vyuţití 

idealizace k vytvoření poţadovaného dojmu. Idealizací je důraz kladen pouze na velké 

skutky, zásluhy, zakrývá se tím však, ţe podstatou obvinění nebyly Budilovy velké 

vědecké či nevědecké přínosy. Přesunutím důrazu na jinou skutečnost, na zásluhy, se 

tímto způsobem odvádí pozornost od pochybnějších oblastí, podezřelých děl. 

5.2.2. Neetický podvodník 

Druhý obraz, který se ve zkoumaných textech objevoval, ukazoval Budila jako 

plagiátora, který zřejmě porušil etiku vědecké práce, profesní etiku.
55

 V případě, ţe by 

                                                
48 Blaţek, V. (Neviditelnypes.cz 27.6.2007) 

49 Kottasová, I. (Hospodářské noviny 17.9.2007: 4) 

50 Blaţek, V. (Neviditelnypes.cz 27.6.2007) 

    Svoboda, M; Lenk, L (Antropoweb 12.6.2007) 

51 Neustupný, E. (Lidové noviny 29.6.2007: 11) 

52 Neustupný, E. (Lidové noviny 29.6.2007: 11) 

    Průša, J. a Cabada, L. podle Petrusek, M. (Lidové noviny 21.6.2007: 11) 

53 profesor archeologie na filozofické fakultě ZČU 

54 Neustupný, E. (Lidové noviny 29.6.2007: 11) 

55 Šmíd, J. (Hospodářské noviny 1.6.2007: 9) 

    Čada, K. (Antropoweb červen 2007) 
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byl z provinění usvědčen, bylo toto jednání, opisování, označováno jako nečestné, 

nepoctivé vůči jeho kolegům a celé vědecké komunitě a tedy i netolerovatelné.
56

 

Obvinění vznesená proti Budilovi byla viděna jako závaţná zejména proto, ţe se 

dotýkala etických standardů, které jsou uznávány ve společenských vědách.
57

 

Petr Zídek se domnívá, ţe Budilova práce Za obzor Západu odporuje jedné ze 

zásad Etického kodexu
58

, který Západočeská univerzita v Plzni vytvořila a schválila 

v průběhu této kauzy.
59

  

Prezentace Budila jako individua se špatnou morálkou nebyla prakticky v textech 

uţita. V několika málo z nich, kde se výraz morálky objevil, měl jeho význam spíše 

podobu synonyma k profesní etice, jednalo se třeba o špatnou morálku v oblasti etiky 

vědecké práce.
60

 Důraz byl kladen na to, ţe Budilovy profesní zásluhy nejsou při 

vyšetřování případu podstatné, protoţe odvádí pozornost od podstaty problému, tedy od 

zkoumaných textů a moţného porušení etické normy.
61

 

Tato konstrukce Budilovi osobnosti týmem odhalovačů uţ sama poukazovala na 

to, ţe obránci Budila se ho snaţili nerelevantně idealizovat. Bránili pouze osobnost, ale 

neříkali nic o pravidlech akademické práce. Oni se naopak pokoušeli ukazovat právě na 

podstatu problému, zpochybněná díla a ukazovat, ţe idealizace osobnosti je nerelevantní 

k řešenému problému. 

5.3. Osobnost “udavače“ 

K vytváření dojmu byla pouţita i osobnost “udavače“. Přestoţe první, kdo se 

snaţil ukázat, ţe Budil opisoval, byl Scheffel, mediální pozornost se zaměřila zejména na 

druhé obvinění a tím i na Kaisera. V analyzovaných textech, ve kterých bylo jméno 

Kaisera zmíněno, bylo moţné sledovat dva obrazy této osobnosti. Na jedné straně byl 

kritizován a líčen jako autor štvavé špinavé kampaně, jejímţ hlavním motivem měla být 

                                                
56 Ghosh, Y. A.; Grygar, J. ; Stöckelová, T. a další signatáři (A2 kulturní týdeník, 27.6.2007: 2) 

57 Ghosh, Y. A.; Grygar, J. ; Stöckelová, T. a další signatáři (A2 kulturní týdeník, 27.6.2007: 2) 

58 „Při citování vţdy uvádí zřetelný a přesný odkaz na příslušný zdroj.“ 

59 Zídek, P. (Lidové noviny 21.7.2007: 4) 

60 Slanina, Z. (Lidové noviny 12.1.2008: 8) 

61 Čada, K. (Antropoweb červen 2007) 

    Konopásek, Z. (Biograf 2.8.2008) 
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osobní msta.
62

 Takto Kaisera prezentovali členové týmu popíračů. Budil pak byl v těchto 

článcích naopak vykreslován jako mediální oběť, nevinný vědec, který se stal obětí 

vykonstruovaného osobního obvinění, které ho poškozuje.
63

 

Na druhé straně tu však byl líčen úplně jiný obraz Kaisera, prezentovaného jako 

člověka, který měl plné právo upozornit na jakékoliv nekalosti ve veřejné instituci.
64

  

Teorie štvavé kampaně byla kritizována například Konopáskem, kterého se 

dotklo, ţe věnoval čas pečlivému a nezávislému posouzení textů, které byly navíc 

vyhodnoceny jako plagiát i jeho kolegyní, která nevěděla nic bliţšího o porovnávaných 

textech. A tudíţ, ţe obvinění je takto překrucováno v pouhou neopodstatněnou kampaň 

bez ohledu na jeho pravou podstatu, posuzované texty.
65

 

Miloslav Petrusek sám poukazuje na jeden z hlavních prostředků k vytváření 

dojmu týmu popíračů. Přestoţe ho jako Goffman nepojmenovává, mluví o snaze o 

zdiskreditování Kaisera a jeho manţelky, přenesení odpovědnosti na něho.
66

 Tým 

popíračů se snaţil odvést pozornost od Budilových děl pomocí zkreslení skutečnosti, 

pošpinění aktérů, kteří se snaţili o  jiný výklad situace. 

6. Zákulisí 

 Při zjištění, ţe profesor Budil nakonec nebyl etickou komisí shledán vinným z 

plagiátorství, se přímo vybízí otázka, proč? Podle jeho obhájců je odpověď jednoznačná, 

byl nevinný. Avšak podle jeho kritiků je odpověď na tuto otázku o něco sloţitější a 

skrývá se v charakteru zákulisí, vzájemném krytí členů týmu.  

6.1. Vzájemné mafiánské krytí 

Za největší problém, proč nešlo Budila oficiálně usvědčit a následně i potrestat, 

byla jeho kritiky viděna struktura veřejnosti uzavřeného akademického prostředí, stejně 

jako v případě problému s odhalováním, která je postavena zejména na osobních vztazích 

                                                
62 Manţelka Kaisera, Ida Kaiserová, byla ještě před vypuknutím této plagiátorské aféry propuštěna ze 

Západočeské univerzity v Plzni. (Konopásek, Z. Lidové noviny 29.6.2007: 11) 

63 Nejvyšší představitelé ZČU a další Budilovi obránci podle Konopásek, Z. (Lidové noviny 29.6.2007: 11) 

64 Konopásek, Z. (Biograf 2.8.2008) 

    Svoboda, T. (Antropoweb červen 2007) 

65 Konopásek, Z. (Lidové noviny 29.6.2007: 11) 

66 Petrusek, M. (Lidové noviny 21.6.2007: 11) 
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a principu „ruka ruku myje“.
67

 Podle Jana Šmída na tuto skutečnost Budil dokonce 

spoléhal, kdyţ vědomě necitoval a předpokládal, ţe potrestán nebude.
68

 Vyuţil své 

znalosti zákulisí, věděl, jak to v něm chodí, ţe ho tým popíračů podpoří v jeho výkladu 

situace. 

Kritizováno bylo zejména to, ţe celá kauza byla zataţena do zákulisí, neboli ţe 

případ byl projednáván pouze v rámci univerzity a chyběla otevřená debata případu.
69

 I 

kdyţ Západočeská univerzita stanovila komisi, která měla prohřešek projednat, 

kritizována byla i ta, za její neprůhlednost, nelegitimnost, závislost na univerzitě a 

celkovou podivnost okolo projednávání celého případu i zdůvodnění, ţe Budil se ničím 

významně neprovinil.
70

 Do zákulisí, průběhu projednávání obvinění, důvodech 

nepotrestání, nebyl umoţněn vstup.
71

 Jednání týmu etické komise bylo uzavřené a 

v souladu s rolí, vystupováním, týmu popíračů. Jiţ v datech bylo naznačováno, ţe dojem 

průhledného vyšetřování byla jen určitá hra, přetvářka, týmu popíračů, ve skutečnosti 

nechtěli prošetřovat nic.
72

 

Podle Ivany Kottasové by usvědčení Budila z takto váţného prohřešku, jakým 

plagiátorství v akademickém prostředí beze sporu je, významně poškodilo jméno a 

pověst univerzity.
73

 Porušení etické normy mu pak bylo tolerováno, protoţe si je tolerují 

všichni navzájem.
74

 Hlavní představitelé i členové univerzity se ho zastávali, aniţ by 

kauza byla důkladně prošetřena a samotnému vyšetření se podle kritiků bránili, přestoţe 

                                                
67 Šmíd, J. (Hospodářské noviny 1.6.2007: 9) 

    Zlatuška, J. (Lidové noviny 19.9.2007: 1) 

68 Šmíd, J. (Hospodářské noviny 1.6.2007: 9) 

69 Konopásek, Z. (Lidové noviny 29.6.2007: 11) 

    Konopásek, Z. (Biograf 2.8.2008) 

70 Zlatuška, J. (Lidové noviny 19.9.2007: 1) 

    Němcová, B. (Mladá fronta DNES 11.10.2007: 4) 

    Kaiser, T. (Mladá fronta DNES 20.9.2007: 4) 

    Křivka, V. (Tyden.cz 10.10.2007) 

71 Kaiser, T. (Mladá fronta DNES 20.9.2007: 4) 

72 Macek, J. (A2 kulturní týdeník 20.6.2007: 18) 

73 Kottasová, I. (Hospodářské noviny 17.9.2007: 4) 

74 Zlatuška, J. (Lidové noviny 19.9.2007: 1) 

    Šmíd, J. (Hospodářské noviny 1.6.2007: 9) 
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se explicitně vyjadřovali, ţe celý případ je nanejvýš nutné vyjasnit.
75

 Z důvodu snahy 

bránit Budila a tím i zachovat důvěryhodnost týmu popíračů, se chovali sami značně 

nedůvěryhodně, na coţ bylo v textech neustále poukazováno, jak týmem odhalovačů, tak 

jednotlivci. Například Zdeněk Konopásek kritizoval nechuť univerzity vyšetřovat případ. 

„Univerzita se nemusí stydět za to, pokud nějaký její činovník nebo student opisuje. To 

se stává. Stydět by se ale měla tehdy, pokud není schopná se k takovým případům 

postavit čelem.“
76

 

Kaiserova diskrepantní role, zahrnující přístup do dvou týmů s diametrálně 

odlišnými definicemi situace, způsobila, ţe univerzitu nekritizoval stejným způsobem 

jako další členové týmu odhalovačů. Netvrdil, ţe by se všichni kryli a drţeli pospolu či 

vůbec nechtěli nic prošetřovat. Univerzitu kritizoval opatrně a jen z důvodu 

netransparentního výběru členů etické komise. Jako nedůvěryhodný viděl především 

tento tým komise, jejíţ zdůvodnění Budilovy neviny se mu nezdálo dostatečné.
77

 

Cílem týmové role popíračů zřejmě bylo snaţit se udrţet v zákulisí, tedy v tajnosti 

před okolím, všechny podklady k vyšetřování, celkový průběh vyšetřování a i sloţení 

týmu etické komise, která jednala za zavřenými dveřmi zákulisí a k okolnostem 

rozhodnutí o Budilově nevinně se také příliš nevyjádřila. Kdyby některé okolnosti vyšly 

najevo, nebyly jiţ součástí zákulisí, ale jeviště, je moţné, ţe by to narušilo výkon 

institucionalizovaného týmu a tím i dojem Budilovy neviny, který se snaţili vytvářet. 

Museli tudíţ jednat nedůvěryhodně, aby zachovali důvěryhodnost instituce a Budila. 

6.2. Charakter sociálních věd u nás 

Budilův prohřešek byl rozebírán i v obecnější rovině, zda je vůbec moţné správně 

citovat v oboru jako je antropologie. Z analyzovaných textů vyplynulo, ţe posuzování ve 

společenských vědách u nás není viděno jako dostatečně objektivní, zásady správného 

citování jsou nejednoznačné i v rámci jednoho oboru, nejsou jasně a pevně daná pravidla, 

kterými se řídit.
78

 Antropolog Scheffel, který celou kauzu otevřel, dokonce napsal, ţe v 

                                                
75 Zídek, P. (Lidové noviny 23.6.2007: 4) 

    Němcová, B. (Mladá fronta DNES 11.10.2007: 4) 

    Kottasová, I. (Hospodářské noviny 17.9.2007: 4) 

76 Konopásek, Z. (Lidové noviny 29.6.2007: 11) 

77 Kaiser, T. (Mladá fronta DNES 20.9.2007: 4) 

78 Zídek, P. (Lidové noviny 31.1.2009: 19), 
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Česku „neexistuje konsenzus ani o tak základním prvku vědecké činnosti, jakým je 

definice hranic mezi vlastní a cizí myšlenkou“.
79

 Tento specifický charakter antropologie 

a všech společenských věd vyuţili k podpoře své argumentace zejména Budilovi 

příznivci. Evţen Neustupný napsal, ţe ve společenských vědách je nutné kompilovat 

rozsáhlá díla a nelze tudíţ vše citovat, jako v jiných oborech, protoţe by citace byli 

nekonečné, obzvlášť pokud vědec chce informovat i laickou veřejnost, případně 

studenty.
80

 Podobnou rétoriku pouţívali i další Budilovi podporovatelé.  

Podle historika Petra Zídka, Budil vědomě zneuţil tohoto charakteru sociálních 

věd. Podle etické komise, která ho neshledala vinným, totiţ „historická antropologie 

nemá u nás dostatečně vyhraněný předmět studia a ţe svými přesahy do přírodních i 

humanitních věd nedospěla k standardnímu vědeckému aparátu (citace z usnesení)“.
81

  

6.3. Nedostatečnost zákonů a chybějící etický kodex 

Vztah plagiátorství a zákona byl v textech řešen pouze v rovině nemoţnosti 

odebrat v České republice zpětně akademický titul a tím i kvalitně potrestat plagiátora 

také podle zákona. V rozporu plagiátorství se zákonem nebyl v celé kauze podle mých 

dat viděn problém. 

Zejména představitelé Západočeské univerzity líčili jako klíčové zavedení 

etického kodexu, který by lépe specifikoval pravidla akademické práce a který by díky 

tomu měl usnadnit posuzování takovýchto provinění a moţnost je následně trestat.
82

 

Tuto rétoriku by bylo moţné podle Goffmana označit za fasádu, která měla 

ukazovat instituci jako čestnou, která prošetřovat chce a v souladu s touto fasádou i 

jedná, ustavuje etickou komisi. Ve skutečnosti však přesunutím vyšetřování a činnosti 

etické komise do zákulisí ztrácela tato fasáda na důvěryhodnosti pro Budilovy kritiky. 

Zdeněk Konopásek se domnívá, ţe Zapadočeská univerzita by se měla stydět, „pokud 

není schopná se k takovým případům postavit čelem“ a případ průhledně prošetřit 
83

 Také 

                                                                                                                                            
    Tomáše (Mladá fronta DNES 17.5.2010: 10) 

    Konopásek, Z. (Biograf 2.8.2008) 

79 Scheffel, David Z. (Sociologický časopis 1/2007: 185) 

80 Neustupný, E. (Lidové noviny 29.6.2007: 11) 

81 Zídek, P. (Lidové noviny 31.1.2009: 19) 

82 Průša, J. (Mladá fronta DNES 9.7.2007) 

83 Konopásek, Z. (Lidové noviny 29.6.2007: 11) 
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podle Terezy Stöckelové byl problém to, jak se k případu Budila stavěly instituce, které 

měly případ vyšetřit.
84

 

Na nutnost zpřehlednit u nás pravidla, zavést kodexy, standardy hodnocení 

vědeckých prací určených k publikaci upozorňoval i Scheffel, kdyţ v sociologickém 

časopise prohlásil, ţe „profesionální prohřešky, včetně akademických podvodů, by měly 

být definovány a stíhány. Bez takových přísných pravidel našim (českým) kolegům hrozí 

nebezpečí, ţe namísto věrohodné vědecké práce vytvoří Potěmkinovu vesnici.“
85

 

7. Důsledky (ne)usvědčení 

Přestoţe profesor Budil v mediální diskuzi byl označen za plagiátora, dostal 

nálepku, oficiálně, etickou komisí stanovenou univerzitou, uţ nikoliv. Důsledky tohoto 

výsledku řešili zejména Budilovi kritici. 

V analyzovaných textech byly zdůrazňovány především negativní dopady 

případu. Celá tato kauza byla vnímána jako špatná reklama nejen pro Západočeskou 

univerzitu, ale i celou vědeckou komunitu.
86

 Podle kritiků tomu tak bylo právě z důvodu, 

ţe Budil nebyl potrestán. Řešení celého případu podle nich ukázalo zkaţenost 

akademických poměrů a tím i ohrozilo prestiţ sociálních věd, důvěru vědcům a vědecké 

práci vůbec.
87

 Nebyl to Budil, ale právě ZČU, která svoji snahou zamést kauzu pod 

koberec kompromitovala v očích veřejnosti celé akademické prostředí.
88

 Profesor 

Miloslav Petrusek se také domníval, ţe „‟projde-li‟ Budilův případ tak, jak je tomu v 

české kotlině obvyklé, totiţ tím, ţe vyšumí do ztracena a potrestáni budou nevinní, pak 

půjde o váţné ohroţení prestiţe sociálních věd.
89

 

Poukázáno na druhé straně však bylo i na klady této plagiátorské aféry. Podle 

docenta Zdeňka Konopáska se díky tomu akademická poctivost a váţnost dostala do 

veřejné debaty. Kauza by podle něj také mohla mít za následek lepší a citlivější 

                                                
84 Stöckelová podle Navara, L. (Mladá fronta DNES 11.10.2007: 10) 

85 Scheffel, David Z. (Sociologický časopis 1/2007: 186) 
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zacházení s prameny.
90

 Celkově její moţné dopady na publikační a akademickou kulturu 

byly vnímány jako příznivé.  

Od doby, kdy kauza plnila stránky novin, uplynuly jiţ více neţ 3 roky. Stále však, 

v článcích které pojednávají o plagiátorství, je jméno Ivo Budila zmiňováno, tato nálepka 

se mu stala stigmatem, které je s ním spojováno. O své roli nevinného vědce se mu 

nepodařilo v této hře, která však stále neskončila, přesvědčit, dojem autorství a neviny 

nebyl v představení přesvědčivě podán ani Budilem, ani týmem popíračů. Hlavním 

důsledkem je, ţe stigmatizující nálepka plagiátora mu jiţ zůstala. 

 

DISKUZE 

Dramaturgický pohled na případ nařčení profesora Ivo Budila z plagiátorství 

ukázal, ţe není příliš podstatné, zda etická komise stanoví, ţe nešlo o prohřešek vůči 

zákonu a etickému kodexu, zda chybí kritika z pohledu morálky či zda byla porušena 

profesní etika, protoţe přesto můţe být osoba chápána jako plagiátor. To co je podstatné 

a přetrvává, není vidění problému akademického plagiátorství v rozporu k nějaké z těchto 

tří normativních sfér, ale právě dramaturgická úspěšnost celé hry, vítězství definice 

situace jako plagiátorství nad definicí, ţe se o plagiátorství nejedná, a tím i úspěšnost 

sociálně zkonstruované stigmatizující nálepky. Nálepka plagiátora zůstala pro Budila 

stigmatem. 

V práci jsem zjistila, ţe odhalování plagiátorů mezi akademickými pracovníky je 

viděno jako velmi sloţité, zejména proto, ţe obvinění kolegy můţe být značně 

nepříjemné pro samotného odhalitele. Často tudíţ nedochází k případům, ţe někdo odhalí 

svého kolegu v akademické obci, přestoţe o jeho prohřešku ví. Za zajímavé zjištění tedy 

povaţuji, ţe jako problém není viděn pouze proces dokazování plagiátorství, ale zejména 

to, aby se vůbec našel někdo, kdo vysloví pochybnosti nad autorstvím některých 

myšlenek v díle.  

Tato kauza akademického plagiátorství byla konstruována jako problém pouze 

těmi, kteří usilovali o definici situace, ţe Budil je vinen, o jeho sociální konstruování 

jako plagiátora. Zajímavým zjištěním je, ţe problém nespočíval pouze v selhání jedince, 
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profesora Ivo Budila, ale i v chování univerzity, jejím neprůhledném vyšetřování případu 

neboli mělo jít o selhání instituce Západočeské univerzity v Plzni. 

Problematika akademického plagiátorství byla spojena s diskuzí o charakteru 

sociálně vědních oborů. Mezi Budilovými kritiky i podporovateli panovala shoda, ţe 

zásady správného citování nejsou úplně jednoznačné nejen v rámci antropologie, ale 

celkově všech společenských věd u nás.  

1. Omezení výzkumu 

Je nutné si uvědomit, ţe kaţdý výzkum je určitým způsobem omezen. V této práci 

jsem se rozhodla analyzovat pouze mediální texty. Toto rozhodnutí můţe přirozeně 

vytvářet určitá omezení pro moje zjištění.  

Výsledky mohou být zkresleny jiţ samotným způsobem výběru dat. Články jsem 

vybírala podle spojení jména Budil a klíčových slov plagiát, plagiátor, plagiátorství a 

opisování. Tímto způsobem mi mohla uniknout data, ve kterých se o Budilovi mluví, ale 

ne ve spojitosti s plagiátorstvím, nebo pro plagiátorství byl uţit jiný výraz, například 

podvod. Nedomnívám se však, ţe by tato skutečnost mohla významně zkreslit vzorek. 

V analýze byly mimo jiné zahrnuty všechny
91

 články, na které bylo odkazováno na 

internetové stránce Zdeňka Konopáska, která se snaţila zachytit mediální průběh celé 

kauzy.
92

 Domnívám se, ţe pro případ profesora Ivo Budila byl můj výběr dat relevantní. 

Vzhledem k tomu, ţe jsem zkoumala pouze texty zabývající se kauzou profesora 

Ivo Budila, nelze má zjištění zobecňovat na jiné případy vědců nařčených 

z akademického plagiátorství a dělat z nich nějaké obecné závěry.  

Podle mého názoru by bylo v budoucnu vhodné zkoumat, zda i v dalších 

případech vědců obviněných z akademického plagiátorství bylo prezentováno selhání 

jako širší problém institucí a nejen jednotlivce. Navazující výzkumy by se také mohly 

zaměřit na to, zda je stále viděno jako velký problém samotné nařčení někoho 

z plagiátorství a zda by tuto skutečnost nějak ovlivnilo, pokud by i práce akademických 

pracovníků byly posuzovány softwary pro odhalování plagiátorů. 
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 Vyřadila jsem pouze jeden fejeton. 
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2. Softwary proti plagiátorům 

V posledních letech se v akademickém prostředí mluví o softwarech, které mají u 

studentských prací rozeznat, zda se jedná či nejedná o plagiát. Tyto programy mají sice 

stále mnoho problémů, například, ţe zatím neřeší opisování z cizích jazyků, to se však 

postupným vývojem jistě vyřeší. Na některých univerzitách k této kontrole studentských 

prací jiţ dochází. Za zajímavější však povaţuji otázku, zda takto posuzovány budou 

v budoucnosti i práce akademiků? Budou mít univerzity odvahu testovat i práce svých 

vědců, nebo tu bude platit dvojí metr na studenty a akademiky, jedni budou ověřováni a 

druzí ne? Co by to udělalo s touto hrou o definici situace, kterou jsem v práci popsala? 

Chtěla bych zváţit moţnost, ţe kontrolovány budou, protoţe ji povaţuji pro 

úvahu za zajímavější. Pokud by se i práce akademiků začaly ověřovat, je otázkou zda by 

měl někdo odvahu k tomu, aby práci závěrečně posoudil jako plagiát, protoţe poté, co 

program vyhodnotí práci jako opsanou, je nutné, aby byla zkontrolována ještě člověkem. 

Vzhledem k tomu, ţe by se posuzovatel ocitl ve stejné situaci, jakou jsem jiţ v analýze 

popisovala, obvinění kolegy by mohlo být pro něj nepříjemné, narušil by výkon týmu, 

domnívám se, ţe by se takových odváţných dobrovolníků nenašlo o moc víc, neţ tomu je 

nyní, bez posuzování textů pomocí softwaru. Myslím si, ţe hra by se příliš nezměnila, 

pokud by byla díla akademiků takto kontrolována. K této domněnce pouţiji paralelu 

s případem Budila. Prvotní obvinění, označení textu v programu jako opsaného, lze 

přirovnat k obvinění antropologa Scheffela. Člověk, který by následně dílo posoudil jako 

plagiát, by byl Kaiser. Hra by pokračovala ve stejném duchu, rozhodnutí softwaru 

(Scheffela) by zmizelo z pozornosti, zpochybňováno by mohlo být především rozhodnutí 

posuzovatele. Omluvenka pomocí popularizačního díla by mohla být nadále pouţívána. 

Představení by podle mého názoru pokračovalo v podobném duchu, se stejnými týmy a 

rolemi, vyšetřování by mohlo být zataţeno do zákulisí. Navíc je otázkou, jak by byla 

určena klíčová osoba, posuzovatel, zdali by existoval transparentní způsob jeho výběru 

nebo by se to řešilo v tajnosti neprůhledně v zákulisí, v případě, ţe by program 

vyhodnotil práci jako opsanou. 
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ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem nepředstavila fenomén plagiátorství z obvyklého 

normativního pohledu, jako problém zákona, morálky či profesní etiky, ale především 

jsem se na něj podívala dramaturgickým pohledem, jako na sociální inscenaci. Na hru, 

které má své aktéry, jednotlivce i týmy, s různými rolemi, má jeviště i zákulisí. 

Představení, při němţ se snaţí jeho aktéři prosadit právě svoji definici situace. 

Ukázala jsem, ţe na usvědčení plagiátora lze pohlíţet v dramaturgické 

perspektivě jako na úspěšné prosazení definice situace jako plagiátorství. Ivo Budil se 

nestal plagiátorem, protoţe by jím byl, ale protoţe definice situace jako plagiátorství byla 

přesvědčivěji sehrána, měla silnější dramaturgický efekt. Zda jím skutečně byl či nebyl, 

nebylo z tohoto pohledu podstatné. Stal se plagiátorem, protoţe byl jako plagiátor 

zkonstruován. Jeho usvědčení spočívalo právě v úspěšnosti uchycení stigmatizující 

nálepky plagiátora. 

Práce ukázala, ţe určení a označení plagiátora nemusí být pouze technická 

záleţitost, určení jako problém jedné ze sfér morálky, zákona a profesní etiky, ale lze ho 

vidět i jako výsledek dramaturgického výkonu.  

Dalším důleţitým zjištěním této práce je, ţe jako velký problém akademického 

plagiátorství bylo viděno, ţe jedinci kryjí své kolegy, i kdyţ vědí o tom, ţe jejich dílo je 

plagiát. Často se je nepokusí odhalit. Akademické plagiátorství také nebylo v případu 

profesora Ivo Budila konstruováno pouze jako problém selhání jedince, ale i jako selhání 

instituce Západočeské univerzity v Plzni. 
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