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Vysvětlení pojmu plagiátorství.  

Jak se plagiátorství vyvarovat. 

Cílová skupina 
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Učební pomůcky, technika 
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Vysvětlení jednotlivých pojmů 

Plagiát 

• Podvrh 

• Úmyslná napodobenina vydávaná za vlastní dílo 

• Umělecká nebo vědecká krádež 

In: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/plagiat  

Plagiát je umělecké nebo vědecké dílo, jež někdo jiný než skutečný autor neprávem vydává za své. 

Taková činnost se nazývá plagiace, případně plagiarismus. 

Definice 

Český autorský zákon – na rozdíl například od německého - pojem plagiát nepoužívá a nedefinuje, 

mezinárodní norma ČSN ISO 5127-2003 jej popisuje jako „představení duševního díla jiného autora, 

půjčeného nebo napodobeného vcelku nebo zčásti, jako svého vlastního“. Ochrana se týká uměleckého 

a vědeckého díla, „které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti“, pokud je nějak objektivně 

vyjádřeno, ale také překladu, programu, databáze a podobně. Autorský zákon však výslovně říká, že 

předmětem právní ochrany – a tedy ani plagiace - není „zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva 

nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a 

obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.“ 

In: http://cs.wikipedia.org/wiki/Plagi%C3%A1t  

 

 

Plagiátorství 

Úvodní část k přednášce o citování. Úvodní část k přednášce o citování. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/plagiat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plagi%C3%A1t


Plagiátorství 
• Přebírání a publikování cizích myšlenek 

• Vydávání cizích myšlenek za své bez uvedení původního zdroje 

• Přestupek proti etickým principům vědecké a publikační činnosti 

• Porušení autorských práv 

• Opisování, vydávání cizí práce za vlastní, neuvedení zdrojů, ze kterých práce čerpá, publikování 
cizích výsledků výzkumu a vývoje bez uvedení pramenů 

ABZ slovník cizích slov: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/plagiatorstvi 

Selfpalgiátorství 

• Necitování vlastních děl použitých v nové práci 

• Kryptomnézie („skrytá paměť”) – autor si nepamatuje nebo nemá zaznamenaný zdroj, odkud 

myšlenku získal a prezentuje ji tedy za vlastní 

• Pokud neznáte původ převzaté myšlenky, raději ji nepoužijte 

Protiplagiátorské systémy 

• Detekce plagiátorství 

• Softwarové porovnání dokumentů na principu podobnosti textu 

Za plagiátorství se nepovažuje: 

Kompilace 

Kompilace je text, který vznikl použitím myšlenek sebraných z více různých původních textů. Nejde o 

kopírování celých doslovných pasáží. Neobsahuje žádnou původní myšlenku, je pouze složeninou již 

známých faktů. Podává ucelený přehled na danou problematiku. Všechny použité zdroje se musí řádně 

ocitovat. Výsledná práce se nevydává za originál, ale je uvedeno, že se jedná o kompilaci. 

Parafráze 

Parafráze je vyjádření obsahu svými vlastními slovy. Použité zdroje se řádně ocitují. 

Obsahová náplň 

Plagiát a citát 

• Od plagiátu je třeba odlišit citát, který ovšem musí mít podle autorského zákona „přiměřený 

rozsah“ a pokud to je možné, musí být doprovázen uvedením autora a pramene. To je 

nezbytné například pro recenzi, ale také pro propagaci díla a podobně. Ve vědeckém 

a literárním provozu se cituje velmi často, nedbání těchto zásad se však posuzuje přísně, i když 

přesná hranice může být předmětem sporů. Usvědčený plagiátor ztrácí odbornou autoritu 

a může být z vědeckého provozu neformálně vyloučen. Zvláště nebezpečný je plagiát 

recenzenta, který posuzovanou práci pozdrží a její obsah či myšlenky sám uveřejní jako vlastní. 

In: Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Plagi%C3%A1t 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/plagiatorstvi
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Historie plagiátorství 

Slovo plagiát je odvozeno od latinského plagiarius, kdo unesl svobodnou osobu do otroctví, což římské 

právo trestalo bičováním (plaga). Tuto velmi silnou metaforu poprvé použil římský básník Martialis v 1. 

století, když jakýsi Fidentinus recitoval jeho básně jako své vlastní. Případ souvisí s tím, jak se začaly 

šířit psané texty a zároveň začali autoři zdůrazňovat dílo jako své vlastnictví. V jiných, méně 

individualistických dobách zůstávala díla často anonymní, volně se přetvářela a autor dokonce pokládal 

za úspěch, pokud se jeho dílo šířilo. Ještě pozdně středověká učebnice malířství Cennina Cenniniho 

považuje za samozřejmé, že začínající malíř bude kopírovat díla vynikajících umělců. [3] Otázka autorství 

se vyostřila v raném novověku a od 18. století se duševní vlastnictví považuje za samozřejmost. 

In: http://cs.wikipedia.org/wiki/Plagi%C3%A1t  

Plagiátorství 

Může vést k falzifikaci 

▪ tj. padělání původních údajů  

▪ a následnému publikování zkreslených nebo vymyšlených informací 

• Plagiátor porušuje etické standardy 

• Ukazuje na nedostatečnou schopnost autora pracovat s odborným textem 

• Nedostatečnou znalost zpracovávané tématiky, publikované literatury nebo autorů zabývajících 

se danou problematikou 

• Nedostatečné interpretační schopnosti 

• Autorův nezájem nebo lenost 

• Čtenář má právo vědět, kde a kdy byla obdobná práce publikována 

• V jakém kontextu byl převzatý text uveden 

Co vše je plagiátorství 

• Úmyslné okopírování (ukradení) cizího textu a jeho vydávání za vlastní 

• Nedbalé citování 

• Neúmyslné opomenutí citace některého využitého zdroje 

• Nedostatečná práce s původním textem (nedostatečná parafráze, kompilace původního textu) 

• Nedodržení citační etiky 

• Neuvedení citovaného zdroje, nedostatečné či nesprávné citování 

• Neoznačená doslovná citace, popřípadě nedostatečné odkazování v textu 

• Nesprávná kompilace 

• Použití jednoho hlavního zdroje místo syntézy více textů (způsobuje to jednostranný úhel 

pohledu na problematiku) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plagi%C3%A1t#cite_note-3#cite_note-3
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plagi%C3%A1t


• Sestavení textu z doslovných pasáží více zdrojů (nejedná se o kompilaci!) 

• Necitování všech použitých zdrojů 

• Nesprávná parafráze 

• Necitování zdroje převzaté myšlenky, i když zapsané vlastními slovy 

• Pouhá změna slovosledu či pozměnění výrazů původního textu bez uvedení doslovné citace 

• Nesprávné rozpoznání všeobecně známých faktů 

• Necitování zdroje z důvodu, že text je považován za všeobecně známou věc 

Kdo se dopouští plagiátorství? 

• Ten, kdo takovýmto způsobem neoprávněně cizí text využije 

• Ale i osoba, která poskytuje služby, jež plagiátorství přímo umožňují, popřípadě k němu 

nabádají. Tedy strana, která tyto texty zdarma či za úplatu produkuje a/nebo poskytuje. 

Úmyslný plagiát 

• Doslovné opsání nebo kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, aniž by byl citován 

• Převzetí a publikování cizí práce (i seminární), včetně té, která ještě nebyla dokončena 

a odevzdána 

• Vydávání kompilace (nebo její části) za vlastní originální text 

• Okopírování grafických prvků bez citace a odkazu na původní zdroj 

• Okopírování názvu, struktury (např. obsahu, osnovy aj.) cizího textu, popřípadě až do té míry, 

že je možná záměna obou děl (§ 45 Autorského zákona) 

• Úmyslné neuvedení některých využitých zdrojů 

• Koupení či stažení volně dostupné práce a její vydávání za vlastní 

• Parafráze bez uvedení autora originálu 

• Kopírování a vkládání informací, grafiky z internetu do vlastní práce bez citování zdroje  

• Použití práce někoho jiného, nebo koupě cizí práce s cílem vydávat se za autora 

• Neoznačení částí, které jsou citovány 

• Pokud neuvedete všechny použité zdroje, jedná se o plagiáty 

• K vědomému plagiátorství dochází s cílem ulehčit si intelektuální práci a získat tak výhodu nad 

ostatními studenty 

• Co se týče citací, je vhodné je vytvářet již v průběhu práce a to včetně čísel stránek 

a u elektronických zdrojů údaje o datu citování 

Co plagiátorstvím porušujete? 

• Autorskoprávní úroveň 

• Plagiátorství je závažným porušením autorského práva. A to i v případě výslovného souhlasu 

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/x00-121.htm
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/x00-121.htm


původního autora k použití jeho díla (podle Autorského zákona není možné se zříci autorství 

nebo autorství věnovat! - viz § 11 Práva osobnostní). 

• Upravuje ji Autorský zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským. 

• Podmínky volného užití cizího díla upravuje zejména § 31 Citace. 

• Postihy za neoprávněné užití díla, resp. práva původního autora při porušení jeho autorských 

práv stanoví § 40-41, přičemž autor se přiznání svých práv či náhrady škody může dožadovat 

i soudně. 

Jak se plagiátorství vyvarovat? 

• Uvádějte a odkazujte na původní zdroj veškerých převzatých myšlenek, údajů, výsledků, 

závěrů, shrnutí a textů ze všech typů použitých zdrojů (např. může být učebnice nebo 

monografie u všeobecně uznávaných poznatků daného oboru; u poznatků, u kterých není 

známa učebnice nebo monografie, je třeba citovat původní odborné články nebo jiné původní 

zdroje) 

• Důsledně citujte a uvádějte zdroj a přesné umístění převzatých obrázků, tabulek, grafů, 

schémat a jiných grafických vyjádření 

• Správně citujte v textu (citace v textu práce odkazují na zdroje v seznamu použité  literatury na 

konci práce) 

• Důsledně citujte i celé použité pasáže přeložené z  cizojazyčných zdrojů 

• Nepřivlastňujte si cizí názory a nápady a nepublikujte je jako své vlastní 

• Nekopírujte seznam literatury 

• Nenabádejte k plagiátorství (např. neposkytujte vlastní práce ostatním k opsání) 

• Nepište na zakázku jménem jiného autora 

• Citujte vždy ten zdroj, ze kterého jste čerpali (např. překlad do češtiny) 

• Dodržujte předepsané formální předpisy a pravidla pro úpravu citací (ČSN ISO 690 popř. 

zavedené zvyklosti) 

• Zachovávejte jednotný formát a úpravu citací, včetně citací v textu  

• Čtěte vše, co citujete 

• Citujte vše, co jste četli a použili 

• Pokud je to možné, citujte původní zdroj, ne cizí odkaz na něj 

• Uvádějte i obtížně citovatelné zdroje: citují se interní a nepublikované zdroje, klíčové 

konzultace a emailové zprávy - jejich formální úpravu je možné konzultovat s odborníkem 

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/x00-121.htm


• V konečném výčtu literatury nezapomeňte na zdroje citované v textu 

Ve školství, zejména vysokém, se vyskytují plagiáty dvojího druhu: 

• Studentské, ať už při jednotlivých zkouškách, nebo zejména u závěrečných prací, které vedou 
k získání akademického titulu, a to nejčastěji z webu. 

• Učitelské, zejména pokud učitel zneužije práci svého studenta a vydává ji za vlastní. 

Protože se v poslední době velmi rozšířily, stanoví v některých zemích (Rakousko, Švýcarsko aj.) zákon, 
že plagiát může být důvodem k vyloučení ze studia a dokonce i k následnému odebrání titulu. Proto 
český Zákon o vysokých školách předepisuje, že závěrečné práce musí být zveřejněny. [4] Při velkém 
množství písemných prací je ovšem kontrola velice obtížná. Řada vysokých škol proto vyžaduje 
odevzdávání prací v elektronické podobě a využívá počítačové metody odhalování plagiátů. Možnost 
odebrání titulu však není v zákoně jednoznačně stanovena a je předmětem sporů. 
V ČR je pro odhalování plagiátů v provozu systém Theses.cz, jenž je provozován Masarykovou 
univerzitou a který používá třicítka českých škol[5]. Obdobou je systém Odevzdej.cz, jenž opět provozuje 
Masarykova univerzita a který slouží ke zkoumání plagiátů v seminárních pracích [6]. 

In: http://cs.wikipedia.org/wiki/Plagi%C3%A1t 

Protiplagiátorské systémy 

• POZOR: Pravidlem bývá, že co najde student, učitel dokáže najít také! 

• Softwarové porovnání dokumentů na principu podobnosti textu 

• Softwarově lze stanovit pouze procento podobnosti textu, rozhodnutí, zda se jedná o plagiát je 

na vyučujícím, popřípadě jiné kompetentní osobě 

• Přijatelné procento podobnosti textů není zřetelně stanoveno - podle § 31, odst. 1Autorského 

zákona: „Do práva autorského nezasahuje ten, kdo 

a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle...” 

Theses  (systém pro odhalování plagiátů na Masarykově Univerzitě v Brně) 

http://www.theses.cz/ 

Odevzdej.cz 

http://www.odevzdej.cz/ 

Autorský zákon 

• Definuje autorské dílo – co je a co není považováno za autorské dílo 

• Specifikuje výjimky z AZ: 

• „Volná užití a zákonné licence s výjimkou licence úřední a zpravodajské (§ 34),  

• Licence pro školní dílo (§ 35 odst. 3),  

• licence pro dočasné rozmnoženiny (§ 38a), licence pro fotografickou podobiznu (§ 38b)  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plagi%C3%A1t#cite_note-4#cite_note-4
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plagi%C3%A1t#cite_note-5#cite_note-5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plagi%C3%A1t#cite_note-6#cite_note-6
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plagi%C3%A1t
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• licence pro nepodstatné vedlejší užití díla (§ 38c), se vztahují pouze na dílo zveřejněné" (§ 

29 „autorského zákona"). 

Co plagiátorstvím porušujete? 

• Trestněprávní úroveň 

• V krajních případech lze plagiátorství postihovat také podle příslušných paragrafů  Trestního 

zákona (zákon č. 140/1961 Sb.): 

• § 152 Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi 

• § 209 Poškozování cizích práv 

• § 250 Podvod 

Plagiátorské kauzy 

• Zdeněk Sovák, soudce Nejvyššího soudu, a Libor Nedorost, člen Nejvyššího státního 
zastupitelství, opisovali a publikovali pod svými jmény cizí odborné texty. [7] 

• Jaromír "Yarda" Helešic, kytarista skupiny Support Lesbiens, použil v písničce In Da Yard motiv 
starší písničky Jana Kalouska Chodím ulicí.[8] 

• George Harrison byl usvědčen z plagiátorství (pravděpodobně nechtěného) skupiny Chiffons 
„He's So Fine“ při tvorbě svého hitu „My Sweet Lord“. [9] 

• Belgický skladatel Salvatore Acquavivo zvítězil v soudní při proti zpěvačce Madonně, která na 
albu Ray of Light vydala písničku „Frozen“, která se podobá jeho písničce „Ma vie fout le camp“ 
z roku 1993. 

• Americký raper a producent Timbaland byl v lednu 2007 kritizován, že bez povolení použil 
hudební modul finského amatérského hudebníka Janne Sunniho v hitu Nelly Furtado „Do It“. 

• Společnost MGA vyrábějící od roku 2001 panenky Bratz musí zastavit výrobu této řady panenek 
kvůli prohře s konkurenční panenkou Barbie, na kterou drží autorská práva společnost Mattel. 
Od 1. 1. 2009 měly panenky Bratz zmizet z pultů ve všech obchodech na celém světě. 

• Proděkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Ivan Tomažič opsal desítky stran své 
disertační práce. I oponentský posudek disertace, který vypracoval děkan Jaroslav Zachariáš, 
byl plagiátem.[10] 

• Diplomová práce Jitky Wiszczorové, která byla i přes to, že komise byla na plagiát upozorněna, 
obhájena na výbornou v roce 2011 na Vysoké škole podnikání v Ostravě. Škola ignorovala 
dodané odkazy a argumentovala tím, že systém Theses neodhalil shodu. Převzatých textů je asi 
90 %. Členové zkušební komise s reportéry České televize odmítli mluvit; vedoucí práce, jímž 
byl rektor VŠP Vladimír Krajčík, redaktora ČT osobně vykázal z budovy školy. [11] 

• Česká televize Nova svůj webový portál téměř bezezbytku okopírovala podle americké televizní 
stanice CBS.[12] 

 

In: http://cs.wikipedia.org/wiki/Plagi%C3%A1t 
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Příklad lekce: 

Prezentace Stop plagiátorství 
http://prezi.com/moxbqjc4nqr8/plagiatorstvi/ 

Cíle lekce: 

Pochopit, proč je plagiátorství neetické. Jak se vyvarovat úmyslnému i neúmyslnému plagiátorství. 

Právní povědomí o etickém používání informačních zdrojů. Uvědomění si informace jako duševního 

vlastnictví tvůrce. 

Struktura lekce: 

I. evokace:  

Studenti se pokusí vzpomenout si na známé kauzy spojené s plagiátorstvím. 

 

II. uvědomění – 15 min. 

Výklad – prezentace  

III. reflexe – 30 min. (skupiny po 5 min.) + 5 min. (část b) 

Opakování, dílčí úkoly 

 

Příklady úkolů:  

Např.: 

Dopouští se plagiátorství ten, který použije části své vlastní práce? (Selfplagiátorství) 

Je plagiátorstvím, když někomu napíšu za něj práci a on jej vydává za vlastní? (Ano.) 

Je plagiátorstvím, jestliže ocituji v práci informační prameny, které jsem vyčetla v jiném seznamu, ale 
sama jsem je neviděla (nečetla)? (Ano.) 

… 

 

kartičky s otázkami 

internet: najít příklady plagiátorství 

najít definice plagiátorství … 
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