
Metnar neopisoval, potvrdila Ostravská univerzita

Právo, 28.7.2018

Další odchod ministra z vlády kvůli opisování diplomové práce se nekoná. Ministr obrany
Lubomír Metnar (za ANO) včera řekl, že svou rezignaci premiéru Andreji Babišovi (ANO)
nenabídne, protože podle posudku Ostravské univerzity i Policejní akademie se v případě
jeho diplomové práce nejedná o plagiát. „Po zhodnocení celé situace a všech dostupných
informací, jsem se rozhodl, že panu premiérovi rezignaci nabízet nebudu,“ řekl na dotaz
Práva. Babiš vzkázal, že mu posudky stačí. Univerzita ve svém posudku uvedla, že Metnar
udělal  chybu,  že  některé  zdroje  necitoval  a  pouze  je  uvedl  v  seznamu  literatury.  „S
ohledem  na  citační  standardy,  počet  uvedené  odborné  literatury  a  zdrojů  a  celkové
zpracování diplomové práce je evidentní, že by práce měla být na vyšší úrovni,“ stojí ve
vyjádření. Díl viny podle univerzity nese Metnar, ale zároveň i vedoucí práce, „která měla
diplomanta odborně směrovat a upozornit jej na absenci citačních zdrojů“. „Výsledkem
posouzení  textu  je  závěr,  že  se  autor  práce  Lubomír  Metnara  nedopustil  vědomého
plagiátorství. Přes uvedené výtky a nedostatky nelze diplomovou práci označit za plagiát,“
sdělila univerzita. Podobně se vyjádřila i Policejní akademie, o jejíž analýzu si Metnar řekl
sám. „Student  nezatajoval  použité  zdroje.  Práce vykazuje  dílčí  nedostatky,  nutno však
seriózně říci, že tyto nedostatky byly odstranitelné před odevzdáním práce a nejdou jen k
tíži samotného studenta, ale též vedoucího diplomové práce,“ říká posudek akademie.

Omluvil se za chybu

Metnar si  na tiskové konferenci  kvůli  výhradám posypal hlavu popelem. „Rád bych se
omluvil jak veřejnosti, tak autorovi publikace, ze které jsem při zpracování své diplomové
práce vycházel, že jsem správně neuvedl citace. Publikaci jsem řádně uvedl v seznamu
literatury,“  uvedl  Metnar.  Dodal,  že  ale  v  žádném  případě  nechtěl  podvádět.  Metnar
vystudoval Vyšší policejní školu ministerstva vnitra, později při zaměstnání Pedagogickou
fakultu Ostravské univerzity, kde získal titul magistr. Svou diplomovou práci obhájil v roce
2004.


