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Předložený text je přepracovanou verzí práce, jež autor neobhájil kvůli vážnému přečinu proti 

citační etice. Práce doznala několika změn. Především je téma nově teoreticky rámováno. 

Diplomant se rozhodl na vývoj slovenské politiky dívat optikou konceptu populismu a 

Sartoriho typologie stranických systémů. Autor si pokládá otázku, zda se slovenský stranický 

systém od roku 2010 změnil a pokud ano, zda došlo k nárůstu populismu a antisystémových 

stran. Po stručném představení teoretických nástrojů následuje chronologický popis vývoje 

slovenského stranictví. 

Při čtení práce jsem opět sledoval především způsob, jakým diplomant pracoval s prameny. 

Bohužel jsem shledal, že i přepracovaný text trpí vážnými formálními nedostatky. Níže uvádím 

devět příkladů: 

 

(1) 

Text DP Martina Skaly (s. 20–21): 

Svedčili o tom údaje pulikované o viacerých prípadoch profitovania rčitej časti 

podnikateľského prostredia z väzieb vytvorených medzi ňou a a vládnou koalíciou . Niektoré z 

těchto káuz mali silnú spoločensko-politickú rezonanci s dosahom na vzťahy medzi politickými 

aktérmi, na pôsobenie vybraných inštitucií ústavného systému a na vzťahy medzi SR a Európsko 

úniou. Dodatočné informácie o okolnostiach týchto káuz potvrdzovali, že ich spoločným 

menovateľom bolo úsilie klientov strán vládne koalície využiť vhodné politické okolnosti na 

získanie prístupu k verejným zdrojom (prostriedkom zo štátneho rozpočtu, resp. z fondov EÚ). 

 

Pramen:  

Kollár, Miroslav, Mesežnikov, Grigorij, Bútora, Martin: Slovensko 2010 správa o stave 

spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011. 2010, s. 39.   

 

Svedčili o tom údaje publikované o viacerých prípadoch profitovania určitej časti 

podnikateľského prostredia z väzieb vytvorených medzi ňou a vládnou koalíciou. V roku 2010 

pokračoval vývoj v klientelistických kauzách z predchádzajúceho obdobia. Niektoré z těchto 

káuz mali silnú spoločensko-politickú rezonanciu s dosahom na vzťahy medzi politickými 

aktérmi, na pôsobenie vybraných inštitúcií ústavného systému a na vzťahy medzi SR a 

Európskou úniou. Dodatočné informácie o okolnostiach týchto káuz potvrdzovali, že ich 

společným menovateľom bolo úsilie klientov strán vládnej koalície využiť vhodné politické 



okolnosti na získanie prístupu k verejným zdrojom (prostriedkom zo štátneho rozpočtu, resp. z 

fondov EÚ). 

Na knihu M. Kollára a kol. Skala odkazuje až v dalším odstavci. Podtržené pasáže 

ukazují, že Skala text pouze opsal. V takovém případě měl uvést přímou citaci. 

…………………………………………………………………………………………………... 

(2) 

Text DP Martina Skaly (s. 24): 

Za svoje základné hodnotové piliere určila SaS rešpektovanie slobody jednotlivca a 

spoločenskú solidaritu. Ideovo obsadila voľný priestor pre politickú stranu liberálnej 

orientácie, čo potvrdili aj jej predstavitelia, ktorý stranu od založenia označili ako liberálnu. 

Obsahuje v sebe ako libertariánske prvky (konzervativizmus v oblasti fiškálnej politiky, 

liberalizmus v kultúrno-etických otázkach) 

 

Pravděpodobný pramen:  

http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=104&clanek=041005 

Za svoje základné hodnotové piliere určila SaS rešpektovanie slobody jednotlivca 

a spoločenskú solidaritu „v čase ťažkých životných situácií“. Lídri SaS ju označili za 

„liberálnu“ stranu, záujem o tento typ ideovej orientácie dali najavo podaním prihlášky na 

vstup do Európskej liberálnej, demokratickej a reformnej strany (ELDR). Stanoviská 

SaS v niektorých otázkach pritom naznačujú, že ide o stranu, v ideovom profile ktorej sú 

prítomné libertariánske prvky (konzervativizmus v oblasti fiskálnej politiky, liberalizmus 

v kultúrno-etických otázkach). 

…………………………………………………………………………………………………... 

(3) 

Text DP Martina Skaly (s. 23): 

Absentovala však v nej jednotiaca programová báza, na ktorej by mohla spoločne vystupovať, 

čo sa prejavilo skôr v jednotlivých snahách o diskreditáciu vládnych predstaviteľov. Do určitej 

miery t mohli zohrávať rolu doznievajúce konflikty ešte z predošlého obdobia, ktoré viedli k 

predčasným voľbám. 

 

Podobný text:  

s. 26 diplomové práce Petera Spáče:  

https://is.muni.cz/th/103226/pravf_m/Diplomova_praca.pdf 

Parlamentnej opozícii tak chýbala zreteľná jednotiaca programová báza, na ktorej by mohli 

spoločne vystupovať, čo sa prejavilo skôr v individuálnych snahách o diskreditáciu vládnych 

predstaviteľov 



…………………………………………………………………………………………………... 

(4) 

Text DP Martina Skaly (s. 39): 

  

Zavedenie verejného hlasovania dávali predstavitelia vládnych strán do súvislosti so snahou o 

dosiahnutie väčše transparentnosti v činnosti parlamentu. Účelový charakter návrh na zmenu 

spôsobu voľby generálneho prokurátora však bol neprehliadnuteľný a súvisel predovšetkým so 

skutočnosťou, že v tajnej voľbe nedokázala vládna koalícia potvrdiť svoje väčšinové postavenie 

v parlamente. (V textu chybí odkaz na pramen.) 

 

Pravděpodobný zdroj: 

https://www.researchgate.net/profile/Radovan_Kavicky/publication/299392222_Slovensko_2

010_Sprava_o_stave_spolocnosti_a_demokracie_a_o_trendoch_na_rok_2011/links/56f3a440

08ae38d7109a64d8/Slovensko-2010-Sprava-o-stave-spolocnosti-a-demokracie-a-o-trendoch-

na-rok-2011.pdf?origin=publication_detail 

s. 52 

Zavedenie verejného hlasovania dávali predstavitelia vládnych strán do súvislosti so snahou o 

dosiahnutie väčšej transparentnosti v činnosti parlamentu, zaraďovali to tiež do kontextu s 

pripravovanými kompetenčnými zmenami v prokuratúre, ktoré mali jej činnosť zefektívniť a 

väčšmi spriehľadniť. Účelový charakter návrhu na zmenu spôsobu voľby generálneho 

prokurátora však bol neprehliadnuteľný a súvisel predovšetkým so skutočnosťou, že v tajnej 

voľbe nedokázala vládna koalícia potvrdiť svoje väčšinové postavenie v parlamente. 

…………………………………………………………………………………………………... 

(5) 

Text DP Martina Skaly (s. 39): 

Na Slovensku historicky existovala vysoká miera konsenzu vo vzťah k EÚ a k integrácii naprieč 

politickým spektrom. Vstup kabinetu Ivety Radičovej na pôdu európskej politiky od začiatku 

pôsobil na európskych partnerov neisto, keď Slovensko ako ediný štát eurozóny odmietol 

podporiť bilaterálnu pôžičku Grécku. Naproti tomu politici vrátane opozície väčšinovo 

podporili vznik eurovalu, určeného na prípadnú pomoc ďalším štátom s problematickými 

verejnými financiami. 

 

Pramen:  

http://www.sfpa.sk/wp-content/uploads/2014/02/R2011.pdf 

s. 14 

https://www.researchgate.net/profile/Radovan_Kavicky/publication/299392222_Slovensko_2010_Sprava_o_stave_spolocnosti_a_demokracie_a_o_trendoch_na_rok_2011/links/56f3a44008ae38d7109a64d8/Slovensko-2010-Sprava-o-stave-spolocnosti-a-demokracie-a-o-trendoch-na-rok-2011.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Radovan_Kavicky/publication/299392222_Slovensko_2010_Sprava_o_stave_spolocnosti_a_demokracie_a_o_trendoch_na_rok_2011/links/56f3a44008ae38d7109a64d8/Slovensko-2010-Sprava-o-stave-spolocnosti-a-demokracie-a-o-trendoch-na-rok-2011.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Radovan_Kavicky/publication/299392222_Slovensko_2010_Sprava_o_stave_spolocnosti_a_demokracie_a_o_trendoch_na_rok_2011/links/56f3a44008ae38d7109a64d8/Slovensko-2010-Sprava-o-stave-spolocnosti-a-demokracie-a-o-trendoch-na-rok-2011.pdf?origin=publication_detail
https://www.researchgate.net/profile/Radovan_Kavicky/publication/299392222_Slovensko_2010_Sprava_o_stave_spolocnosti_a_demokracie_a_o_trendoch_na_rok_2011/links/56f3a44008ae38d7109a64d8/Slovensko-2010-Sprava-o-stave-spolocnosti-a-demokracie-a-o-trendoch-na-rok-2011.pdf?origin=publication_detail


Rozpačito však pôsobil už samotný vstup kabinetu Ivety Radičovej na pôdu európskej politiky, 

keď SR ako jediný štát eurozóny odmietol podporiť bilaterálnu pôžičku Grécku. Politici vrátane 

opozície naproti tomu väčšinovo podporili vznik Európskeho nástroja pre finančnú stabilitu 

(EFSF8), takzvaného eurovalu, určeného na prípadnú pomoc ďalším štátom s problematickými 

verejnými financiami. 

 

Martin Skala na pramen odkazuje až za dalším odstavcem na s. 40. I zde se jedná o přepis, 

nikoliv o parafrázi. Autor měl citovat přímo. 

………………………………………………………………………………………………… 

(6) 

Text DP Martina Skaly (s. 40): 

SaS, ktorá sa dlhšie ideologicky a programovo profilovala na témach rozpočtovej 

zodpovednosti a kritike nedodržiavania finančných pravidiel niektorými európskymi krajinami, 

kritizovala zámer vlády schváliť navrhované zmeny. Po viacerých kolách koaličných rokovaní, 

na ktorých sa ostatným koaličným stranám nepodarilo stranu SaS presvedčiť, aby podporila 

zvýšenie eurovalu, a po tom, ako bolo Slovensko poslednou krajinou, ktorej súhlas bol potrebný 

na schválenie nového finančného mechanizmu, pristúpila premiérka Radičová k riskantnému 

kroku. 

 

Pravděpodobný pramen: 

https://static1.squarespace.com/static/55fd17f3e4b08422c88865c9/t/568783ba1c1210feadfd0

d4e/1451721658720/Vol__by_2012_cele.pdf 

s. 7  

Sloboda a solidarita, ktorá sa dlhšie ideologicky a programovo profilovala na témach 

rozpočtovej zodpovednosti a kritike nedodržiavania finančných pravidiel niektorými 

európskymi krajinami, kritizovala zámer vlády schváliť navrhované zmeny. Po viacerých 

kolách koaličných rokovaní a po tom, ako bolo Slovensko poslednou krajinou, ktorej súhlas bol 

potrebný na schválenie nového finančného mechanizmu, pristúpila premiérka Radičová k 

riskantnému kroku. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(7) 

Text DP Martina Skaly (s. 40): 

Dňa 11. októbra 2011 NR SR hlasovala o vládnom návrhu na vyslovenie súhlasu s Dodatkom 

k rámcovej zmluve uzatvorenej medzi 17 štátmi eurozóny a Európskym finančným stabilizačným 

nástrojom, ktorého predmetom bolo zvýšenie záruk štátov v eurovale, operačnom nástroji na 

obranu finančnej stability v eurozóne spolu s s hlasovaním o dôvere vláde. Za euroval a zároveň 

https://static1.squarespace.com/static/55fd17f3e4b08422c88865c9/t/568783ba1c1210feadfd0d4e/1451721658720/Vol__by_2012_cele.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55fd17f3e4b08422c88865c9/t/568783ba1c1210feadfd0d4e/1451721658720/Vol__by_2012_cele.pdf


za dôveru vláde hlasovalo zo 124 prítomných poslancov len 55 poslancov z poslaneckých 

klubov SDKÚ-DS, KDH a Most-Híd spolu s poslancami Martinom Feckom (členom klubu SaS), 

Františkom Šebejom (členom OKS a poslaneckého klubu Most-Híd) a Andrejom Ďurkovským 

(nezaradeným poslancom). 

 

Zdroj: 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Slovenskej_republiky_od_8._j%C3%BAla_201

0_do_4._apr%C3%ADla_2012 

 

Dňa 11. októbra 2011 Národná rada SR hlasovala o vládnom návrhu na vyslovenie súhlasu s 

Dodatkom k Rámcovej zmluve uzatvorenej medzi 17 štátmi eurozóny a Európskym finančným 

stabilizačným nástrojom, ktorého predmetom bolo zvýšenie záruk štátov v eurovale, operačnom 

nástroji na obranu finančnej stability v eurozóne. Premierka hlasovanie o tomto návrhu spojila 

s hlasovaním o dôvere vláde kvôli "odmietavému postoju SaS k eurovalu, neochote prijať 

ústupky a dohodnúť sa so zvyškom koalície". Za euroval a zároveň za dôveru vláde hlasovalo 

zo 124 prítomných poslancov len 55 poslancov z poslaneckých klubov SDKÚ-DS, KDH a Most-

Híd spolu s poslancami Martinom Feckom (členom klubu SaS), Františkom Šebejom (členom 

OKS a poslaneckého klubu Most-Híd) a Andrejom Ďurkovským (nezaradeným poslancom); 

…………………………………………………………………………………………………... 

(8) 

Text DP Martina Skaly (s. 41): 

V decembri 2011 sa na internete objavil rozsiahly spis Gorila, ktorý mal zachytávať korupčné 

styky podnikateľského a politického prostredia v rokoch 2005 až 2006. Spis mal vzniknúť na 

základe odposluchov v jednom bratislavskom byte, kde sa údajne schádzali politické a 

ekonomické špičky a mal svedčiť o narastajúcom korupčnom prerastaní politickej a 

ekonomickej sféry. 

 

Pravděpodobný pramen: 

https://static1.squarespace.com/static/55fd17f3e4b08422c88865c9/t/568783ba1c1210feadfd0

d4e/1451721658720/Vol__by_2012_cele.pdf 

s.7  

Navyše, tesne pred vianočnými sviatkami v decembri 2011 sa na internete objavil rozsiahly spis 

Gorila, ktorý mal zachytávať korupčné styky podnikateľského a politického prostredia v rokoch 

2005 – 2006. Spis mal vzniknúť na základe odposluchov v jednom bratislavskom byte, kde sa 

údajne schádzali politické a ekonomické špičky a mal svedčiť o narastajúcom korupčnom 

prerastaní politickej a ekonomickej sféry. 

Na zdroj je odkázáno v jiném odstavci. 

…………………………………………………………………………………………………... 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Slovenskej_republiky_od_8._j%C3%BAla_2010_do_4._apr%C3%ADla_2012
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Slovenskej_republiky_od_8._j%C3%BAla_2010_do_4._apr%C3%ADla_2012
https://static1.squarespace.com/static/55fd17f3e4b08422c88865c9/t/568783ba1c1210feadfd0d4e/1451721658720/Vol__by_2012_cele.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55fd17f3e4b08422c88865c9/t/568783ba1c1210feadfd0d4e/1451721658720/Vol__by_2012_cele.pdf


(9) 

Text DP Martina Skaly (s. 44): 

Naproti tomu sa parlamentná opozícia, predovšetkým strana Smer-SD, tešila vysokej voličskej 

podpore, vystupovala jednotne a získavala politické body poukazovaním na rozhádanosť 

vládnej koalície.  

 

Pravděpodobný pramen: 

https://static1.squarespace.com/static/55fd17f3e4b08422c88865c9/t/568783ba1c1210feadfd0

d4e/1451721658720/Vol__by_2012_cele.pdf 

s. 7 

Naproti tomu sa parlamentná opozícia, predovšetkým strana Smer-SD, tešila vysokej voličskej 

podpore, vystupovala jednotne a získavala politické body poukazovaním na rozhádanosť a 

slabú akcieschopnosť vládnej koalície. 

Pramen téměř doslova opsán a neuveden! 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Shrnutí: 

Martin Skala odevzdal text, který po formální stránce nesplňuje předpoklady kladené na 

kvalifikační práci tohoto stupně. Výše jsem uvedl devět příkladů, které ilustrují chyby 

v citování nebo přečiny proti citační etice. Úryvky uvedené v bodech 4, 6, 7 a 9 lze považovat 

za příklady plagiátorství. Práci proto nedoporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení 

„neprospěl“ (4).    

 

V Praze dne 27. 8. 2017                                                          Martin Štefek 


