
Posudzovanie plagiátorstva bakalárskych a diplomových prác na 
Ekonomickej fakulte TU v Košiciach 

 
Bakalárska a diplomová práca má prinášať aj nové, pôvodné poznatky a pohľady založené na 
vlastnej tvorivosti. Študent preukazuje zvládnutie vedomostí vo svojom študijnom odbore a ich 
preukázanie po obsahovej aj formálnej stránke. To znamená, že bakalárska a diplomová práca nie 
je len kompilačnou alebo sumarizačnou prácou, opakujúcou informácie, poznatky z iných 
dokumentov.  
 

o Úvodná časť práce: 
Samozrejme, bakalárska a diplomová práca nevznikajú na zelenej lúke, ale opierajú sa už 
o existujúce poznatky, v úvodnej teoretickej časti uvádzajú prehľad teoretických a praktických 
poznatkov potrebných pre odvodenie vlastných pôvodných (teoretických alebo praktických) 
výsledkov. V úvodnej časti sa citujú dôležité definície, poznatky, tvrdenia, ktoré sa budú ďalej 
využívať v práci. Prevažný počet citácií je uvedený v tejto časti. 
  

o  Vlastný výskum: 
Vo vlastnom výskume je potrebné sa zamerať na splnenie zadaných cieľov, preukázať teoreticky, 
empiricky, dokazovaním a pod., či sú hypotézy stanovené na začiatku preukázané v práci ako 
potvrdené, nepotvrdené, resp. potvrdené len istom rozsahu a za istých podmienok. Súčasťou 
preukázania tvrdení je kvalitná metodika uvedená v práci. Vlastný výskum znamená, že autor 
práce prináša nové, originálne poznatky, realizáciu, pohľady, návrhy a pod., ktoré sú pôvodné, 
nové, originálne. Inou možnosťou autorského prínosu je tvorivá aplikácia existujúcich poznatkov 
na konkrétnu situáciu, v podmienkach konkrétneho podniku, inštitúcie, ekonomiky, mesta a pod. 
Počet citácií v časti obsahujúcej vlastný prínos už prirodzene takmer neobsahuje citácie. 
 
Autorstvo práce má dve dôležité stránky. Na jednej strane vyjadruje skutočnosť, že osoba, ktorá 
je uvedená ako autor, je pôvodcom práce (diela) a preberá zodpovednosť za zverejnený obsah. Na 
druhej strane, na základe platného Autorského zákona, je aj autorské dielo študenta chránené pred 
zneužitím (napríklad v podobe plagiátorstva). 
 
Plagiátorstvo má viacero podôb. Môžeme ho podľa viacerých zdrojov pre potrebu bakalárskych 
a diplomových prác zjednodušene definovať ako „ uvedenie textu, poznatkov a výsledkov iných 
autorov ako vlastných“. Najčastejšie v podobe odpísania časti textu, tabuľky, obrázku z iného 
dokumentu bez uvedenia zdroja.  
 
Z hľadiska zamedzenia plagiátorstva je dôležité, aby prebraté vety boli citované - ak ide o vetu, 
kratučký odsek, mali by sa citovať v úvodzovkách. Uviesť celý dlhší odsek z inej práce je 
neprijateľné. Ak sa odsek v práci formuluje novým spôsobom, a vychádza z konkrétneho zdroja 
(zdrojov), opäť je potrebné indikovať, odkiaľ autor čerpal, uviesť napríklad odsek vetou o zdroji 
z ktorého sa čerpá. 
 
Vedúci a oponenti bakalárskych a diplomových prác pri písaní posudku budú okrem hodnotenia 
jej kvality z obsahového a formálneho hľadiska kontrolovať prácu aj z hľadiska plagiátorstva. 
Pripustenie plagiátorstva by malo za následok porušenie etických noriem a poškodenie mena 
fakulty a univerzity.  



Preto v prípade preukázaného plagiátorstva v bakalárskej alebo diplomovej práce nebude 
študent pripustený k jej obhajobe. 
 
Poznámka: V uvedenom texte sa na definovanie pojmov plagiátorstva a autorstva použili zdroje:  
 

1. KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Nitra, Enigma, 2004, 
162 s. ISBN 80-89132-10-3. 

2. MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J., BERNADIČ, M., ŽIAKOVÁ, K., 
PULLMANN, R., NEMCOVÁ, E. Akademická príručka. Martin, Osveta, 2005, 496 s. 
ISBN 80-8063-200-6. 

3. WIKIPEDIA. http://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism 
4. Zákon č. 618/2003 zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s 

autorským právom (autorský zákon). 
 


