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kých škol, ale i mezi dalšími dokumenty, například 
mezi vybranými zdroji z internetu (pozn.: všechny 
systémy pracují vždy na principu stažení těchto do-
kumentů k sobě) nebo seminárními pracemi a publi-
kacemi, které jsou součástí dalších projektů. V tomto 
roce se odhaduje, že systém bude obsahovat přes sto 
tisíc závěrečných prací a vyhledávat podobnosti mezi 
miliónem dokumentů. 

„V těchto dnech jsme také zprovoznili zcela novou ge-
neraci algoritmů na vyhledávání podobností. Díky tomu 

má systém schopnost pojmout velké množství dat v rozsahu 
desítek až stovek milionů dokumentů a umí vyhledat podobné 
dokumenty během velmi krátké doby bez ohledu na použitý 
jazyk textu,” řekl o přednostech systému hlavní řešitel 
projektu Michal Brandejs z Masarykovy univerzity. „Jsme 
přesvědčeni, že budeme schopni přinášet našim kolegům 
z univerzit nebo uživatelům další inovativní myšlenky, které 
systém obohatí a budou ho dál rozvíjet,” dodal Brandejs. 

Zdroj: URL: <http://is.muni.cz/clanky/2008_plagiatorstvi.pl>

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zřídil 
v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů, 
v souladu se statutem Slezské univerzity v Opavě 
a v návaznosti na dlouhodobý záměr vzdělávací, 
výzkumné a umělecké činnosti svým usnesením z 22. 
dubna 2008 Fakultu veřejných politik. Nová fakulta 
má zahájit činnost k 1. říjnu letošního roku a stala se 
v pořadí pátou univerzitní součástí, z toho třetí se sídlem 
v Opavě. Její vznik byl umožněn vyčleněním některých 
studijních programů z Filozoficko-přírodovědecké 
fakulty.

„Fakulta veřejných politik otevře pro Slezskou univerzitu 
v Opavě a především pro její studenty nové perspektivy 
rozvoje v moderně a netradičně koncipovaných studijních 
programech a oborech zaměřených ve své rozhodující 
většině na politické a sociální vědy,“ uvedl rektor 
doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. Studijní nabídku nové 

univerzitní součásti vytvoří bakalářské a magisterské 
studium v programu Sociální politika a sociální práce 
a dále bakalářské studium ve studijních programech 
Mezinárodní teritoriální studia, Specializace 
v pedagogice a Ošetřovatelství. „V budoucnosti se 
fakulta podle možností zaměří na přípravu akreditace 
navazujících magisterských studijních programů, případně 
programu doktorského,“ dodal doc. Žáček.

Zřízení nové fakulty je součástí rozvojové strategie 
Slezské univerzity v Opavě na období let 2006-2010. 
Zúží širokou škálu studijních programů Filozoficko-
přírodovědecké fakulty a umožní racionalizaci řídicích 
činností a rozvojových aktivit na obou fakultách jak 
v oblasti pedagogické, tak vědeckovýzkumné. Ještě 
letos by měla nová fakulta dosáhnout počtu 1200 
studentů.

Zdroj: URL: <http://www.slu.cz/slezska-univerzita-v-opave/o-
univerzite/aktuality/index.html>
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