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Masarykova univerzita vyvinula software proti plagiátům 

 
 
Masarykova univerzita je první vysokou školou v České republice, která disponuje ve 
svém studijním informačním systému elektronickou službou na odhalování plagiátů ve 
vysokoškolských pracích. V Evropě zatím není taková služba na univerzitách příliš 
rozšířena, první podobné systémy se objevují spíše na zámořských univerzitách. 
 
Masarykova univerzita má značný zájem na tom, aby se dbalo na kvalitu studentských 
prací, které v rámci vysokoškolského studia vznikají. Snaží se proto potírat nejen běžné 
opisování prací, ale především odhalovat plagiátorství, které může znamenat i případné 
porušení autorských práv. 
 
Softwarovou službu na odhalování plagiátů vytvořil Vývojový tým Informačního systému 
MU (IS MU). Služba je určena pro všechny uživatele tohoto studijního informačního 
systému, tedy pro pracovníky a studenty univerzity, ale největší význam má právě pro 
učitele. Technologie pro vyhledávání podobných dokumentů odhaluje nejen opsané práce 
mezi diplomovými a jinými závěrečnými pracemi studentů, ale i mezi domácími úkoly, 
referáty, seminárními pracemi a dalšími elektronickými dokumenty. 
 
Technologie pro vyhledávání podobných dokumentů je unikátním vlastním know-how 
Vývojového týmu IS MU, který působí na Fakultě informatiky MU. Implementovaná služba 
je vysoce účinná zejména proto, že studijní informační systém integruje v sobě nejen 
administrativní část studia, ale kompletní úložiště dokumentů (závěrečných prací, 
dokumentů, studijních materiálů) a e-learningové agendy vyznačující se širokou nabídkou 
souborů ve formě předmětových studijních materiálů nebo odevzdáváním studentských 
prací. Integraci tohoto rozsahu má Masarykova univerzita ojedinělou, díky tomu je 
vyhledávání souborů on-line mezi nezměrným množstvím dat účinné a rychlé. 
 
"Masarykova univerzita považuje účinné odhalování plagiátů za nezbytnou součást svého 
úsilí o zajištění kvality vysokoškolských prací a chápe je jako příspěvek k etice odborné 
práce," vyjádřil se k této službě rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala. 
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Masarykova univerzita se sídlem v Brně, založená v roce 1919, je v současnosti druhou největší 
univerzitou v České republice. Na jejích devíti fakultách působí přes 3800 zaměstnanců a studuje téměř 
32 000 studentů řádného studia. Více informací na http://www.muni.cz a http://info.muni.cz. 


