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Ministr obrany Lubomír Metnar kvůli pochybením při vypracování diplomové práce vládu
Andreje Babiše neopustí. Ostravská univerzita totiž uvedla, že se nedopustil  vědomého
plagiátorství. Metnar proto nevidí k rezignaci důvod.

Ministr obrany Lubomír Metnar (nestr. ANO) kvůli pochybením při vypracování diplomové
práce vládu  Andreje  Babiše  (ANO)  neopustí.  „Mým úmyslem nebylo  podvádět,  udělal
jsem  chybu  a  teď  mě  to  mrzí.  Omlouvám  se,“  řekl  v  pátek  odpoledne  na  tiskové
konferenci.  Podle  Metnara  nezávislé  posudky  potvrdily,  že  se  nedopustil  vědomého
plagiátorství a proto nevidí pro rezignaci na ministerský post důvod.

Ostravská univerzita již během pátečního dopoledne na základě vlastní analýzy uvedla, že
Metnarova  práce  plagiátem  není.  „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.  Lubomír  Metnar  se  ale  nedopustil  vědomého
plagiátorství,“ řekl tiskový mluvčí univerzity Adam Soustružník s tím, že Metnarova práce
je čtrnáct let stará.

Děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a někdejší poslanec za politické hnutí
ANO Jiří  Zlatuška označil  stanovisko Ostravské univerzity za blábol.  „Povinností  vysoké
školy je především péče o kvalitu studia včetně kvality prací obhajovaných při státních
zkouškách.  Tuto  povinnost  měly  vysoké  školy  vždy.  Pokud  práce  dnes  nestojí  za  nic,
nestála samozřejmě za nic ani před čtrnácti lety,“ napsal na svém facebookovém profilu.

Babiš se Metnara zastal

Na  chyby  v  Metnarově  diplomové  práci  o  kolektivním  investování  v  úterý  upozornila
Česká  televize,  podle  které  ministr  obrany  neuváděl  v  textu  odkazy  na  příslušnou
literaturu, ačkoli seznam zdrojů jako takových v závěru práce nechybí. Metnar proto zrušil
plánovanou návštěvu Slovenska a prohlásil, že pokud se podezření z plagiátorství potvrdí,
je připraven rezignovat.

Premiér Babiš  se ale ministra obrany zastal  a  řekl,  že k jeho odchodu z funkce nevidí
důvod.  „Je  to jiný případ než ty  dva  předchozí.  Také experti  míní,  že to není  plagiát.
Odpovědnost navíc má i vedoucí práce, ne jen student,“ uvedl Babiš. Vedoucí Metnarovy
diplomové práce Dana Forišková ovšem serveru iDnes.cz sdělila, že Metnar by měl z vlády
odejít. „Je to můj názor. Vždycky každému říkám, že musí dávat odkazy,“ dodala.

Ministr  obrany  nejprve  vystudoval  Vyšší  policejní  školu  ministerstva  vnitra.  Později  si
vysokoškolské  vzdělání  doplnil  při  zaměstnání  na  Pedagogické  fakultě  Ostravské
univerzity.  Diplomovou  práci  pod  vedením  Foriškové,  kterou  mu  oponoval  nynější
proděkan fakulty pro rozvoj a legislativu Svatopluk Slezák, obhájil v roce 2004.
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