
POKYNY KE KONTROLE ORIGINALITY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ – SPECIFIKACE PRO NF VŠE 
(platné od 27.12.2022) 

  
V prosinci 2022 rektorát VŠE zavedl nový požadavek ohledně kontroly originality závěrečných 
prací.   
  
Stejně jako i dříve bude chodit vedoucím i oponentům závěrečných prací email s výsledkem 
kontroly originality závěrečné práce (z Validátoru VŠE). Vedoucí závěrečných prací mají nově 
povinnost se k výstupu z Validátoru VŠE vyjádřit na dvou místech:  

1. V samotném Validátoru pouze zakliknete, zda po Vaší kontrole shledáváte, že je 
originalita práce „V pořádku“ nebo zda máte výhrady (pak kliknete na možnost 
„S výhradami“).  

2. V posudku na závěrečnou práci pak uvedete své konkrétní výhrady k originalitě práce 
(v případě zvolení možnosti "S výhradami" ve Validátoru VŠE). Formuláře posudků 
byly proto aktualizovány a lze je stáhnout (standardně) na webových stránkách 
fakulty.  

Oponent závěrečné práce může taktéž uvést své vyjádření, ale není to povinností.  
  
Nelze stanovit přesné procento shody, resp. hranici, kdy je zapotřebí se již vyjádřit, neboť 
Validátor VŠE je poměrně senzitivní a často vyhodnotí shodu i u částí, které psal student sám. 
Fungování Validátoru VŠE bylo v posledních týdnech výrazně vylepšeno, ale stále je zapotřebí 
výsledek shody zkontrolovat v dílčích aspektech uvedených v protokolu Validátoru VŠE, aby 
případně nebyl daný student nařčen z plagiátorství neprávem.  
  
Stručný text k této záležitosti zpracovaný rektorátem (včetně návodu) naleznete na další 
stránce. 

https://nf.vse.cz/homepage/pro-zamestnance/dokumenty-pro-zamestnance/
https://nf.vse.cz/homepage/pro-zamestnance/dokumenty-pro-zamestnance/


Novinky v aplikaci Validátor VŠE
Pavel Hnát
zaměstnanec/staff

V prosinci jsme po dohodě s proděkany pro pedagogiku nasadili dvě novinky v posuzování
originality závěrečných prací. Zejména jde o aktualizaci aplikace Validátor VŠE, která přináší
několik významných novinek. Nově Vás budeme o novinkách v aplikaci upozorňovat i
prostřednictvím zpráv. Zprávy ve Validátoru VŠE můžete po přečtení zavřít křížkem v pravém horním
rohu. 

Nově vedoucí práce, a případně i oponent, potvrzují v aplikaci Validátor VŠE, že se s
výsledkem kontroly seznámili, a označí, zda je práce z hlediska originality v pořádku, anebo
má zásadní výhrady. Výhrady by se měly dále objevit v posudku práce v InSIS, případně být
řešeny podnětem k disciplinárnímu řízení. Pokud k potvrzení v aplikaci nedojde, proděkani pro
pedagogiku obdrží před obhajobou souhrnnou zprávu.
V posudku zadávaném do InSIS je nově aktivní pole Stanovisko k originalitě práce, kam lze
vyplnit stanovisko k originalitě. Dle pokynů fakult, může být vyplnění tohoto pole i povinné.
Upraven byl také algoritmus počítání shody a nově je možné lépe zobrazit protokol ze
systému Theses.
Nadále platí, že anglicky psané práce jsou posouzeny systémem iThenticate.

Nové procesy by měly být aplikovány již pro lednové termíny obhajob.

Pokud byste potřebovali konzultaci k posouzení originality textu,
můžete se obrátit na
e-mail: validator@vse.cz nebo na linku 5771 (Jan Mach, Oddělení
řízení kvality). 

Jan Mach
zaměstnanec/staff

Výsledek posouzení kontroly
originality závěrečných prací 

Vedoucí, a případně také oponenti,
závěrečných prací mají povinnost se před
obhajobou seznámit s výsledky kontroly
posuzovaných prací ve Validátoru VŠE.
Výsledek posouzení vyznačí v aplikaci Validátor
VŠE. Pokud práce obsahuje větší nedostatky,

V případě závažných nedostatků, máte-li např.
podezření na úmyslné zatajení zdrojů, zvažte
předání podnětu disciplinární komisi, která

https://validator.vse.cz/


typu delší necitované pasáže, vyberte v detailu
práce jako výsledek kontroly volbu "S
výhradami" a problém blíže specifikujte
v posudku práce. Pokud jsou zdroje řádně
citovány, zvolte "V pořádku". Pro hodnocení
práce se musíte nejprve do aplikace přihlásit. 

posoudí originalitu textu a případný postih. 

Provedení kontroly je indikováno u jména vedoucího a oponenta ikonkou.

Originalita práce doposud nebyla kontrolována
(vyučujícím v aplikaci vyznačena).

Originalita textu byla vyhodnocena, text je
v pořádku.

Zkontrolováno s výhradami, připomínky
k originalitě textu by měly být uvedeny v
posudku.

Studijní proděkani a další pověřené osoby na fakultě dostávají před obhajobou e-mail s přehledem
o výsledcích posouzení originality závěrečných textů.  

Prohlížení výsledků shody v Theses.cz/Odevzdej.cz.

Pomocí ikonky nebo odkazem v Detailu podobnosti souboru práce (za odkazem pro sdílení) se
můžete dostat do systémů MUNI Theses.cz a Odevzdej.cz, kde je k dispozici alternativní prohlížeč
shod. Vidíte výsledky přímo tak, jak je spočítal algoritmus Masarykovy univerzity, který používáme
pro kontrolu závěrečných prací a dalších souborů. 

Připomínáme, že algoritmus MUNI v aktuální verzi vyhledává i textové shody, které jsou pouze
podobné s analyzovaným textem. Vypočítaná shoda je tak vyšší než v případě hledání pouze
doslovných shod. Může se jednat např. o řádně citovanou parafrázi, výkaz zisku a ztrát s odlišnými
hodnotami, nebo záměrné nahrazení několika slov synonymy při úmyslném plagiátorství. 

Změna počítání procent u závěrečných prací 

Přílohy často obsahují data volně dostupná na internetu, např. tabulku z výroční zprávy firmy. Může
u nich být nalezena vysoká shoda, která je však akceptovatelná.  



Nově zobrazujeme výsledné procento shody u bakalářských, diplomových a disertačních prací
pouze podle hlavní práce, procentuální shoda příloh je ignorována. Výsledek shody u příloh zůstává
zobrazen v přehledu souborů závěrečné práce. Např. pokud u hlavního textu byla nalezena shoda 8
% a u přílohy 98 %, zobrazujeme v seznamu prací pouze 8 %. Pokud je práce napsaná v cizím
jazyce, je kontrolována v Theses.cz a zároveň v iThenticate, výsledné procento je maximem
výsledků kontrol v těchto systémech. Tímto způsobem přepočítáme i výsledky již dříve
odevzdaných prací, aby bylo hodnocení jednotné. Může se proto stát, že se Vám v přehledu
vedených a obhajovaných prací původně vysoká procenta sníží. 

Video tutoriál k Validátoru VŠE naleznete zde.

https://validator.vse.cz/video/

