Postup kontroly plagiátorství
závěrečných prací trenérů II. třídy

Pro kontrolu práce na plagiát je nutné si založit účet na www.odevzdej.cz
1. Jak si založím účet?
Přistupujete-li k systému poprvé, využijte na titulní stránce vpravo nahoře v políčku
Přihlášení odkazu „Založit účet“. Vyplňte formulář, především jméno, příjmení,
e-mail a heslo.
2. Jak se přihlásit k založenému účtu
Po vyplnění odkazu „Založit účet“ Vám na zadaný e-mail přijde Vaše přihlašovací
jméno a heslo (tento e-mail doporučujeme nemazat pro možnost opětovného přihlášení).
Vrátíte se na stránku www.odevzdej.cz a na titulní stránce vpravo nahoře v políčku
„Přihlásit se“ vyplníte Vaše přihlašovací jméno a heslo.
3. Jak zkontroluji práci na plagiáty?
Po přihlášení na Váš účet se Vám objeví úvodní strana, prostřednictvím které můžete
vložit požadovaný soubor ke kontrole prostřednictvím políčka „vložit soubor“

Soubor zkontrolujete, když kliknete na odkaz 'Podobné' vedle symbolu dvou vajíček.
Výsledek kontroly se zobrazí do nového okna.
Soubory se kontrolují na podobnost se soubory v systémech Odevzdej.cz, Theses.cz
adaty v ISech provozovaných Masarykovou univerzitou.
Systém nezkoumá seznam citací uvedený v dokumentu.
¸

Po vložení souboru Vám systém potvrdí, že byl přijat ke zpracování.

Součastně Vám bude na zadaný e-mail doručena zpráva potvrzující přijetí souboru ke
zpracování. Zpracování může trvat i několik dní. Jakmile bude mít systém odevzdej.cz soubor
zkontrolován, pošle Vám na zadaný e-mail zprávu o dokončení kontroly. Je nutné kliknout na
„Odkaz do systému“, který naleznete v došlém emailu.

Tento odkaz Vám otevře přihlašovací stránku do systému.

Po tomto přihlášení se Vám objeví stránka s výsledkem kontroly. Důležité je celkové
procento podobnosti. Toto je také stránka, kterou je nutné vytisknout a předložit při
odevzdávání práce na studijním oddělení.

Možnost si zobrazit červeně zvýrazněné pasáže textu, které jsou podobné s Vaším
kontrolovaným souborem, je nyní za drobný poplatek. Po jeho uhrazení Vám budou zobrazeny
červené

pasáže

vyznačující

podobnosti

k

danému

vzorovému

dokumentu,

i

s procentuálním vyjádřením podobností Vašeho souboru. Pokud budete mít zájem o zjištění,
které konkrétní části textu jsou shodné s jiným zdrojem, musíte kliknout na tlačítko
„Podrobnosti s vybranými“. A na dalším odkazu prostřednictvím kliknutím na tlačítko zaplatit.

Po přijetí platby Vám systém zobrazí stránku, kde je Vaše práce zobrazena a shodné části textu
jsou zde zobrazeny červeně. Takto objednané zobrazení podobností se vymaže po 10 dnech,
resp. je uživatel může kdykoliv sám vymazat).

