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řádný
Kandidát představil svou práci, byl vyzván, aby se vyjádřil ke
shodnosti s bakalářskou prací E. Hrabalové (MU, 2009). Tvrdil, že
shodnost mohou působit citace - tvrdil, že software může citace takto
hodnotit, ale téma a dílo své považuje za autorské. Na otázku k
vysvětlení shodné struktury práce (včetně čísel kapitol a podkapitol)
odpověděl, že opsal strukturu obsahu, některé názvy kapitol změnil,
ale text je zcela původní: "nic jsem nekopíroval, pouze jsem si práce
vzal za vzor". Námitka proděkanky Kropáčkové: pokud se
inspirujete, musíte zdroj své inspirace uvést v literatuře, jinak je to
porušení duševního vlastnictví a nepřímá citace. Odkázala při tom na
Etický kodex UK, související legislativní rámec a možné důsledky.
I přes toto upozornění student trval na svém autorství spojovacích
textů. Přiznal nevědomou možnost využití cizího textu v textu svém.
Opakovaně potvrdil, že shody jsou jen v citacích, spojovací texty
jsou údajně jeho autorským dílem. Komise na základě detailního
porovnání konkrétních pasáží spojovacích textů (kapitola 1.4)
prokázala, že shoda je ještě vyšší než detekovaná systémem
Theses.cz, neboť text je prakticky totožný a odchylky jsou pouze ve
spojkách, přívlastcích nebo slovosledu.

Místo obhajoby :

Praha

Komise dospěla k závěru, že práce nesplňuje nároky kladené na bc
práce.
Komise označila jednání autora za podvodné a doporučila k
projednání disciplinární komisí.
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