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Podrobné stanovisko Etické komise JU v Českých Budějovicích (EK ) k podnětu zaměstnanců ČZU 

v Praze, prof. Ing. Josefa Soukupa, CSc., doc. Ing. Václava Branta, Ph.D., a Ing. Josefa Holce, Ph.D., 

z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze k prošetření plagiátorství 

výukových materiálů doc. Ing. Petrem Konvalinou, Ph.D. 

Stížnost se týkala následujících přednášek: 

http://konvalina.zf.jcu.cz/download2/7_19_cs_pk-2012-biodiverzita-a-zemedelstvi.pdf 

http://konvalina.zf.jcu.cz/download2/5_34_cs_pk-2012-ekologicke-faktory-rostlinne-produkce.pdf 

http://konvalina.zf.jcu.cz/download2/7_29_cs_pk-2012-zem-prod-ve-vztahu-ke-klim-podm.pdf 

http://konvalina.zf.jcu.cz/download2/7_29_cs_pk-2012-zakladni-zpracovani-pudy.pdf 

a přednášky Zemědělské systémy, která byla ke stížnosti připojena. 

Předsedkyně EK požádala prof. J. Soukupa o materiály, které byly kopírovány, a EK porovnala 

přednášky doc. Konvaliny se zdrojovým materiálem s následujícím výsledkem: 

Ve většině výše zmíněných prezentací doc. Konvalina využívá materiálů kolegů ze FAPPZ ČZU v Praze.  

Jeho prezentace mají odlišnou formální úpravu (jiné pozadí, někdy snad jiné fonty, občas vynecháno 

či přidáno slovo nebo obrázek), v některých případech je přeházeno pořadí snímků.  Nikdy nejde o 

kompletně převzatou prezentaci, ale o výběr jednotlivých snímků.  Ve většině případů se jedná o 

výčet základních pojmů, které zjevně tvoří osnovu mluvené přednášky ilustrované obrázky, které 

v mnoha případech pocházejí opět z učebnic nebo mají opravdu ilustrativní charakter (např. obrázek 

traktoru, pluhu, zorané půdy aj.). Nejedná se o výsledky vlastního vědeckého bádaní autorů či 

originální koncepty a pojetí vyučované problematiky, takže doc. Konvalinu lze jen těžko 

obvinit, že kolegům z ČZU v Praze odcizil badatelské výsledky.  

Podle informace doc. Konvaliny byly prezentace použity pouze jednou, v situaci, kdy si v krátkém 

časovém termínu musel připravit přednášku, aby zastoupil kolegu, který odjel dlouhodobě do ciziny. 

Zdrojové materiály našel volně na internetu, bez uvedení autorů prezentace (opsané materiály 

skutečně neobsahují jména autorů).  Své jednorázové přednášky vyvěsil na svém účtu vnitřního 

univerzitního serveru a domníval se, že nejsou volně dostupné. Poté, co zjistil, že začaly žít 

nezávislým životem a doslechl se o stížnostech autorů zdrojových prezentací, pokusil se je neúspěšně 

kontaktovat a omluvit se.  

Závěr: Doc. P. Konvalina částečně okopíroval elektronické prezentace volně přístupné na internetu 

bez odkazu na zdrojové materiály. Jeho povinností bylo citovat autory prezentace, a pokud jména 

nebyla uvedena, pak měl citovat adresu www stránek, ze kterých materiály stáhl. Dopustil se tím 

plagiátorství, ale autory zdrojových materiálů tím odborně nepoškodil vzhledem k obecné povaze 

obsahu prezentací. Doc. Konvalina prezentace z vnitřního univerzitního webu odstranil a na stejné 

adrese, kde byly přednášky vyvěšeny, uveřejnil omluvu autorům zdrojových materiálů a tím vyhověl 

požadavkům poškozených kolegů FAPPZ ČZU v Praze.  

 

Hana Šantrůčková 

předsedkyně Etické komise JU v ČB 
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