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1. Publikační činnost prof. Křížové 

Prof. Markéta Křížová působí na FF UK, na Středisku iberoamerických studií. Seznam jejích 

publikací přesahuje sto (z toho víc jak deset monografií). Google scholar uvádí 101 citací, 

z nich cca polovinu tvoří autocitace a citace v bakalářských a diplomních pracích na FF UK, 

především studentů její katedry a katedry hispanistiky. Ve své kariéře se zaměřuje na 

oblast Latinské Ameriky, činnost jezuitů, otrokářství a česko-americké vztahy. V řadě 

případů jednotlivé práce svým názvem naznačují tematický překryv. Naše analýza 

prokázala, že nejde jen o překryv tematický, ale o práce, které vznikaly jako kompiláty již 

existujících textů. Je třeba zdůraznit, že vzhledem k rozsahu publikační činnosti a často 

obtížné dostupnosti se analýza soustředila jen na vybraný okruh publikací a na konkrétní 

nejsnáze prokazatelný typ autoplagiarismu, spočívající v doslovném kopírování vlastních 

textů bez řádné citace a ve velkém rozsahu.  

2. Vymezení pojmu autoplagiarismus 

Vzhledem k nedávné kauze plagiarismu jejího kolegy, prof. Martina Kováře, je třeba 

upozornit na rozdíl mezi praxemi obou historiků.  Je zřejmé, že jeden z podstatných rysů 

plagiátorství, totiž přivlastnění si výsledků cizí práce a v tomto smyslu neetického chování 

vůči původnímu autoru, nelze v případě autoplagiarismu (self-plagiarism, text recycling, 

recyclation-fraud) uplatnit. Plagiát je nicméně také podvodným jednáním ve vztahu 

k čtenáři, případně dále k vydavateli, vlastníku autorských práv, a různým orgánům 

posuzujícím způsobilost k zastávání akademických funkcí, vedení týmů, získání 

akademických titulů atd. a v tomto ohledu se oba typy plagiarismu neliší.  

Teixeira da Silva (2017: 943)1  

„Self-plagiarism (SP) often causes confusion as a result of different definitions. Those who 

mistakenly define SP as an act of theft from oneself, basing their assumptions on the definition 

 
1 Teixeira da Silva, J.A. Copy-Paste: 2-Click Step to Success and Productivity that Underlies Self-Plagiarism. Sci 

Eng Ethics 23, 943–944 (2017).  
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of plagiarism, which involves the theft of ideas or intellectual property from another party, are 

defining SP incorrectly, causing thus a misguided interpretation of what SP actually is. In 

plagiarism, the act of intellectual theft is easier to envision because the source of information 

and its intellectual author have not been duly acknowledged. This gives the impression that the 

ideas or methodologies described by the plagiarist are in fact their own original ideas when in 

fact they are not. In SP, the concept is not that different: ideas or data (including tables or 

figures) are borrowed from one’s own previously published work, but without attributing the 

source. When done mistakenly, it constitutes a serious error, and when done deliberately, it 

constitutes an act of misconduct because it misleads the editors, peers and ultimately, the 

public. In a second form, textual SP expresses itself when text is copy-pasted, word for word, 

or with extremely similar expressions, without the use of quotation marks to indicate that 

such text has been previously published. In such a case, it results in partially or fully 

redundant publications (COPE 2016). SP is a serious ethical offense.“ 

Obecně se problému věnuje Etický kodex UK, čl. III. ods. 5.  

„[člen akademické obce UK] Dodržuje zásady ochrany duševního vlastnictví, a to jak při vlastní 

práci, tak i při nakládání s tvorbou druhých, a dbá na uvádění správné afiliace výsledků 

vědecké, umělecké a tvůrčí činnosti. Nepublikuje eticky pochybným způsobem včetně využívání 

eticky pochybných publikačních platforem. Nepřivlastňuje si výsledky práce druhých.“ 

 

Konkrétněji mluví také opatření rektora UK 13/2020: „autoplagiátorství, tedy opakované 

použití a prezentování výsledků vlastní práce bez vložení podstatných nových výstupů vlastní 

činnosti bez zřetelné a jednoznačné citace (upozornění)“  

Protože některým typům jednání, které se autoplagiátu mohou podobat, se za určitých 

přesně stanovitelných podmínek nelze vyhnout, v rámci tohoto opatření pak dále 

autoplagiát negativně vymezuje článek 2.: 

„Za autoplagiát se nepovažuje zejména: 

   b.  shrnutí vlastních výsledků v navazujících publikacích s podstatnými novými výsledky 

nebo reinterpretací s náležitou citací, 

  c.  vícenásobná (resp. víceúrovňová), ale výrazně odlišná publikace výsledků sloužící jejich 

optimálnímu šíření ve vědecké komunitě, např. konferenční příspěvek a dopis redakci a 

důkladná publikace se všemi podrobnostmi, odpovídající zvykům v dané vědní oblasti, 

  d.  working papers, preprints a práce zveřejněné v repozitářích „předtiskových verzí” 

vydavatelství, následně zveřejněné jako standardní vědecké články, 

  e.  znovu publikovaná práce, např. v souboru statí určitého autora, je-li vyznačeno, kde 

byla již předtím publikována, 

  f.  překlad vlastní práce z jednoho jazyka do jiného jazyka, pokud je tato skutečnost u 

pozdější publikace explicitně uvedena, 

https://cuni.cz/UK-10442.html


  g.  publikování totožných vědeckých výsledků v několika různých odborných časopisech (či 

jinými cestami) v různých jazykových verzích, pokud je tato skutečnost v pozdějších 

publikacích explicitně uvedena“ 

Dále za podstatné je třeba vzít kvalifikaci, opakovanost a rozsah deliktu – tedy vyloučit, nebo 

shovívavěji posuzovat takové jednání, pokud bylo založeno na neznalosti nebo se vyskytlo 

ojediněle: 

„Při posuzování plagiátorství je nutné přihlédnout ke kontextu tohoto chování člena 

akademické obce či jiného zaměstnance univerzity, zejména pak k: 

  a.  tomu, zda se jedná o ojedinělé provinění dotyčného či o systematické, soustavné nebo 

opakované chování, 

  b.  úrovni znalostí a zkušeností dotyčného (například ročník a typ studia u studenta,  

seniorita u akademického či vědeckého pracovníka), 

  c.  úmyslnosti chování dotyčného, 

  d.  specifikům daného oboru, například specifických zvyků pro citování zdrojů.“ 

Podobně se k problému staví (už na úrovni studentské) např. Oxford University 

(https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism)  

„Auto-plagiarism 

You must not submit work for assessment that you have already submitted (partially or in full), 

either for your current course or for another qualification of this, or any other, university, unless 

this is specifically provided for in the special regulations for your course. Where earlier work by 

you is citable, ie. it has already been published, you must reference it clearly. Identical pieces 

of work submitted concurrently will also be considered to be auto-plagiarism.” 

Závazek publikovat původní výzkum je take typicky součástí pokynů jednotlivých 

vydavatelů, například Ibero-Americana Pragensia uvádí: “Autor/ka nabízí text původní, který 

ještě nebyl publikován jinde. Poskytnutí stejného textu více než jednomu časopisu je chápáno 

jako etický prohřešek odporující zásadám akademické práce a jako takové je nepřípustné.” 

Ve smyslu toho opatření se prof. Křížová dopustila autoplagiarismu většího rozsahu (často 

představujícího valnou většinu textu článku) v následujících pracích (tyto práce prof. 

Křížová uvádí na své osobní stránce v rámci pracoviště na FF UK: 

https://sias.ff.cuni.cz/cs/lide/akademicky-sbor/marketa-krizova/, odkud pocházejí i citace 

níže, vykazuje v OBD a v rámci vědeckých projektů): 

a) Práce věnované Pobřeží Moskytů 

2016b: Křížová M.: „De guerrileros guerrilleros feroces a indios miserables: Transformación de 

los 'mosquitos' dentro del discurso colonial y postcolonial sobre la Costa de Mosquitia, siglos 

XVII al XIX.“ In Vázquez Cienfuegos S.: Poder y conflictividad social en América Latina. Praha, 

Nakladatelství Karolinum, 2016, s. • p. 101-114. ISBN 978-80-246-3166-0. 

https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism
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2015: Křížová M. (2015): Reyes, emprendedores, misioneros : Rivalidad imperial y sincretismo 

colonial en la Costa de Mosquitia, siglo XIX. Praha, Karolinum, 2015. 303 s. • p. ISBN 978-80-

246-3094-6. 

2013a: Křížová M. (2013): „Costa de Mosquitia en el contexto de la historia caribeña.“ Ibero-

Americana Pragensia, 2013, č. • no. 2012, s. • p. 149-162. ISSN 0536-2520. 

2013b: Křížová M. (2013): „Costa de Mosquitia: En la encrucijada de los procesos atlánticos 

y las ambiciones locales.“ Anuario de estudios atlánticos, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 139-173. 

ISSN 0570-4065. 

2012: Křížová M. (2012): „Pobřeží Moskytů jako příklad kulturní synkreze vzešlé z 

kolonialismu.“ Ethnologia Actualis Slovaca, 2012, č. • no. 12, s. • p. 111-140. ISSN 1336-569X. 

2011: Křížová M. (2011): Nikaragua. Praha, Libri, 2011. 137 s. • p. ISBN 978-80-7277-484-5. 

b. články věnované archeologu Nestlerovi 

2018: Křížová M. (2018): „Julius Nestler : Gymnaziální profesor na stopě Atlantidy.“ 

Marginalia historica, 2018, č. • no. 9, s. • p. 89-99. ISSN 1804-5367. 

2017: Křížová M. (2017): „To the Origins of American Archaeology in the Czech Lands: The 

Case of Julius Nestler.“ Ethnologia actualis, 2017, č. • no. 17, s. • p. 89-106. ISSN 1339-7877. 

2016a: Křížová M. (2016): „Julius Nestler and the "Nestler Collection" in the Náprstek 

Museum : Nationalism, Occultism and Entrepreneurship in the making of Americanist 

archaeology in Central Europe.“ Annals of the Náprstek Museum, 2016, č. • no. 37, s. • p. 17-

32. ISSN 0231-844X. 

c. práce věnované otrokářství 

2008: Křížová, M. (2008) Strengths and Sinews of this Western World. Praha: Karolinum,  

2007 Křížová, M. (2007) „Frontiers of race, frontiers of freedom. The fabrication of the 

„Negro Slave“ in early modern European discourse.“ In: Imaging frontiers, contesting 

identities / edited by Steven G. Ellis and Lud’a Klusakova. Pisa: Pisa University Press, 109-

123. 

2006 Křížová, M. (2006)  Meeting the Other - European Expansion to America (Utopia and 

Slavery of the Early Modern Era). Online 

http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/52335/1/ifa010008.pdf 

 

(2016c Křížová, M. (2016c) „Creole Patriotism vs. Religious Enthusiasm in 19th century 

Caribbean: The case of Peter Blair“. Dvacáté století / The Twentieth Century, 2016, č. • no. 8, 

s. • p. 146-161. ISSN 1803-750X. -  v menším rozsahu v úvodu článku.) 

 

V tomto dokumentu nejsou v plném rozsahu uvedeny všechny duplicitní pasáže, ty jsou 

součástí příloh této zprávy. V případě vztahu 2011 > 2012 jsou zobrazeny pasáže vedle 

sebe. V ostatních případech jsou zdůrazněny sdílené pasáže v textu. V případě prací k 

„Pobřeží Moskytů“, kde není jasné, kde je zdroj, jsou prostě vyznačeny shodně zelenou. 

http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/52335/1/ifa010008.pdf


V případě „Nestlera“ jsou v 2018 odlišeny barevně pasáže z 2016 (oranžová) a 2017 

(zelená). V případě „Otrokářství“ jsou v monografii 2008 modře označeny pasáže sdílené 

s 2016c, zeleně s 2007 a šedě s 2006.  

2. charakter autoplagiarismu prof. Křížové 

V případě prof. Křížové jde o zcela zjevné kopírování celých vět a odstavců, verbatim, jako 

například zde: 

2015 = 2013b (v monografii 2015 je cca 120 podobných pasáží verbatim totožných s 

dalšími pracemi, v 2008 702) 

 

 

 

Texty přejaté z původního zdroje nejsou vždy řazeny stejně jako v předloze, obvykle jsou 

rovněž různě spojovány kratšími větami, aby text působil plynule, případně se vkládají 

drobné fráze a jednotlivá slova, jako v příkladu níže (2017), bílé pasáže shodné, zelené 

inovované (někde nelze vyloučit zásah editora).  

 
2 V přílohách jsou identické pasáže vždy značeny jako celistvý text, ale v řadě případů jsou pasáže všelijak přeskupeny.  



 

Text je obvykle přebírán včetně poznámkového aparátu, případně se úryvek objeví v těle 

textu, podruhé (a potřetí) v poznámce. V některých případech tvoří identifikovaný 

přejatý/sdílený text 50 i více procent textu (s tím, že analýza nezaručuje, že byly 

identifikovány všechny zdroje a shody, protože se omezila jen na vybrané texty).  

Stejný postup sledujeme také u kapitoly 2007, která je z větší části vykopírovaná (či je to 

obráceně?) z monografie (habilitace!) 2008, aniž je v této uvedena mezi zdroji. Také 

(kapitola?) 2006 se jednak z části shoduje s monografií v úvodu, jednak z 8 stran textu jsou 

opět víc jak dvě verbatim kopírované (ani tato práce není v 2008 uvedena).   

Rozsah (v poměru k celkové délce textu) kolísá (v případě monografií je přirozeně nižší, 

tudíž je zde neuvádíme, neuvádíme ani „zdrojový“ článek 2016a): 2006 (cca 20%), 2007 

(cca 60%), 2012 (cca 40%), 2013a (cca 50%), 2013b (cca 40%), 2016b (cca 60%), 2017 (cca 

40%), 2018 (cca 50%).  

Citování 

Opatření rektora jasně vyjadřuje, že jednoznačné citování vlastní práce, tedy takové, kde 

čtenář nemůže být na pochybách, jaký je zdroj předkládaného textu, je zásadní. Samotné 

pasáže v pracích prof. Křížové především nejsou nikdy nijak odlišeny jakožto citované 

(uvozovky, poznámka pod čarou, „tato kapitola je přepracováním mé předchozí práce, 

zkrácená verze apod.“) nicméně v některých případech je práce, z níž “výstřižky” pocházejí, 

jako taková jinde v článku uvedena (v některých pracích ovšem citace chybí docela (2012, 



2013b, 2013b, 2008), jinde jen z části (2018)): ostatně představíme-li si, že by MK důsledně 

uvozovky užívala, působil by její text velmi nezvykle a je otázka, zda by jej jakýkoli solidní 

vydavatel přijal.  

Pokud už se citace objevuje, je provedena způsobem, který lze stěží označit za zřetelný a 

jednoznačný. Citace má uvést čtenáře/recenzenta v dojem, že citovaný článek pojednává 

o jiném, byť příbuzném tématu, jakkoli je ve skutečnosti do značné míry totožný s článkem, 

v němž je citován. Citace se v textu objevuje zpravidla v pasáži, která sama o sobě není 

autoplagiát, typicky v úvodu práce, a typicky vždy ještě než byly v textu plagiované pasáže 

užity: vzniká tedy dojem, že následující text je původní. Případně se naopak uvádí práce, 

která je v přípravě (monografie), aniž se v monografii daný článek uvádí – a opět aniž by 

bylo zřejmé, že a které části jsou doslova přejaty.  

Pochybná citační praxe je např. v 2018, kde se jednak vůbec nezmiňuje 2017 (z nějž ovšem 

pochází řada pasáží), jednak se sice zmiňuje 2016a, s. 108 “Nestlerově osobnosti ve vztahu 

k americké etnografii a archeologii jsem se věnovala v jiném textu (Marketa KŘÍŽOVÁ, 

Julius Nestler and the „Nestler Collection“ in the Naprstek Museum: Nationalism, Occultism and 

Entrepreneurship in the making of Americanist archaeology in Central Europe, Annals of the 

Naprstek Museum 2, 2016, s. 17–32); v tomto se soustředím především na Nestlerovo 

manévrováni mezi rolemi učitele a „učence“,” ale s vědomím toho, že většina článku je 

právě onen “jiný text” a to, co je navíc, je jednak vykopírováno a přeloženo doslovně z 2017 

(s. 93, 95, 99-106 passim), jednak sice text původní (de facto rozvedení několikaslovné 

zmínky o soudním procesu v 2017: 99), který se ale věcně tématu článku, “manévrování”, 

nijak netýká. Jinými slovy, čtenář, který by se rozhodl zajímat o obsah dalších prací MK, 

aby si rozšířil informace, by shledal, že čte podruhé (nebo dokonce potřetí) týž text. 

 

 
Podobně 2015 sice uvádí v seznamu literatury 2013a, 2013b, a také v konkrétních dvou 

pasážích, ovšem opět způsobem, který nijak nenaznačuje, že z obou článků přejímá celé 

pasáže, a už vůbec ne u desítek těchto konkrétních pasáží:  

 

 

 



 

Jak vidno na tomto příkladu, 2013a a 2013b jsou zde uvedeny vedle dalších prací (PINEDA, 

ALLAIRE) jako dodatečný materiál – čtenář nepochybně nepředpokládá, že práce PINEDY 

a ALLAIRE je bez citací uvedena v textu monografie (což ale analýza neověřovala), kterou 

má v ruce, tedy že si ji, nevědomky, už přečetl či přečte tak či tak. Jinými slovy, prof. 

Křížová nečiní rozdíl mezi tím, jak odkazuje k vlastním a cizím pracím, ať už je mezi 

nimi textová shoda či nikoli.  

Velmi pochybný je i způsob, kterým se odkazuje k českému článku o historiku Polišenském 

(Křížová M.: Na cestě k obecným dějinám : Josef Polišenský (1915-2001). Český časopis 

historický, 2016, č. • no. 114, s. • p. 446-466. ISSN 0862-6111) v článku španělském (Křížová 

M.: Josef Polišenský y su concepto de la historia general. Ibero-Americana Pragensia, 2017, č. 

• no. 48, s. • p. 29-38. ISSN 0536-2520.). Druhý článek je totiž v řadě pasáží v podstatě 

identický s českou předlohou, že jde z části o překlad ovšem z citace jasné není: 

 

“Nedávno jsem publikovala rozsáhlejší text shrnující biografii JP ve vztahu k jeho koncepci 

“obecných dějin” pod titulem“. Tyto články ovšem nebyly předmětem podrobnější analýzy, 

podobně jako celá řada dalších prací, které působí dojmem, že se tematicky replikují, tedy 

že odpovídají jedné z definic autoplagiarismu, tzv. salami publication (články o utopiích, o 

ideálním městě, o moravských bratřích, o jezuitech v Novém světě, o „obrazu druhého“, o 

dějinách střední Ameriky obecně apod.).  

Podobně také analýza nezkoumala, zda nejde v některých dalších pasážích o pouhou 

parafrázi (třebaže právě tyto dva zmiňované články tomu nasvědčují). Je například 

pozoruhodné, že český článek Křížová M.: „Krátkodobá migrace z českých zemí do 

Latinské Ameriky v 1. polovině 20. století: případová studie provázaných dějin.“ Český 

časopis historický, 2019, č. • no. 117, s. • p. 586-612. ISSN 0862-6111 který „navazuje na“ 

Křížová M.: „Between "here" and "over there": Short-term and circular mobility from the 

Czech Lands to Latin America (1880s-1930s).“ The Hungarian historical review, 2018, č. • no. 

7, s. • p. 191-218. ISSN 2063-8647. a který „rozvíjí problematiku krátkodobých mobilit 

především v rámci studia provázaných dějin a kulturních transferů“ je uveden anglickým 

abstraktem, který je z větší části identický s abstraktem článku z 2018 a proč i jeho 

názvy a řazení oddílů je dosti podobné.  



 



 

Ostatně, témuž tématu se věnuje i v článku Křížová M. (2017): „Into the unknown... : 

Central European resettlement to Argentina (1900-1938) as a case study of modern 

economic migrations.“ In: Militello P., Nucifora M.: Frontiers, Migrations, Anchorings / 

Frontières, migrations, ancrages: Seminars and Thesis at the European Master Course 

TEMA European Territories in Catania (2011-2017). Palermo, New Digital Frontiers, 2017, 

s. • p. 137-147. ISBN 978-88-85812-04-8. Že mezi druhými dvěma je jistá souvislost je 

zjevné např. z těchto doslovně kopírovaných pasáží: 

 



 

Blízkost všech prací naznačuje například i tato pasáž z 2019: 597 

 

a v podstatě identická v 2017: 310  

 

Ke skupině článků k tématu archeologa Nestlera rovněž patří Křížová, M. (2021) „Skulls 

from Tiwanaku: A forgotten part of Nestler‘s collection in the Hrdlička Museum in Prague.“ 

Annals of Náprstek Museum, 42/1, 3-20, kde si opět MK na s. 10 vypůjčuje verbatim odstavec 

s poznámkou z 2016. Tato druhá skupina příkladů pouze dokladuje, že jde o 

systematický postup, který se liší co do rozsahu, nikoli co do charakteru.  

 

Překlady 

V několika případech působí text jako výsledek překladu (nikde ovšem není zmíněno, že o 

překlad, ať už v úplnosti či částečně, jde). Například 2018 je až na kratší pasáž překlad 

(někde doslovnější, někde volnější – viz poznámky v pdf 2018) z větší části z 2016a, a z části 

z 2017, španělsky psané 2013a, 2013b i 2015 mají řadu shodných pasáží s 2011 a 2012 – 



rozsah a charakter těchto shod však naše analýza nezkoumala. Příklad prolínání obou 

předloh (oranžově zvýrazněny překlady z 2016a, zeleně 2017) s. 95: 

  

Metatextové svědectví 

V některých případech je časový sled publikací (a tedy, která je vlastním zdrojem) nejasný: 

2016b uvádí, že  

 

„tento článek vzešel z výzkumného projektu, jehož hlavním výstupem bude monografie 

Reyes… (2015)“. Článek v monografii není citován, přestože je de facto vystavěn až na 

výjimky z několika přeuspořádaných pasáží verbatim vyňatých právě z této monografie. 

Přijatelnou alternativní interpretací je, že článek nějak shrnuje monografii, která teprve 

měla vyjít, to se v něm ale neuvádí a ani věcně tomu tak není (ponechme stranou, z čeho 

by vyplývala potřeba takové publikace). Navíc článek evidentně prošel redakcí až po vydání 

monografie, o čemž svědčí oprava chyby ze str. 90, opakování breve  

 

2016b, s. 111 



 

Není tedy vůbec zřejmé, proč autorka neodkazovala ke knize už vydané, obzvláště pokud 

článek vycházel v časopise, který vydává přímo její pracoviště a rediguje její nadřízený 

a v němž publikovala celou řadu příspěvků v minulosti.  

Podobné chronologické problémy má i článek 2013b a monografie 2015, v nichž se 

vyskytují verbatim pasáže dokonce také v závěrech,  v ostatních bývá obvykle úvod a závěr 

nový (výjimkou je shoda v úvodu 2006 a 2008). Podobně není ani jasné, který z článků 

2013b 2013a vyšel jako první, nebo proč byl obsahově velmi blízký článek (opět s nemalým 

překryvem sdílených pasáží orámovaných opět jiným úvodem) vydán dvakrát v témže 

roce, v témže jazyce. V případě 2013b bylo přijetí článku překvapivě rychlé: 

  

Také tento článek je ostatně z valné části jen kompilát různých pasáží monografie, která 

teprve měla vyjít (na rozdíl od 2016b ji ale 2013b nezmiňuje, přestože nepochybně již 

výzkum probíhal, totéž ovšem platí i pro 2013a), zatímco 2013a je zřejmě sekundární 

derivát až z článku 2013b. V kontextu skutečnosti, že oba jsou kompiláty, zní obzvlášť 

pozoruhodně věta (sdílená v obou ve stejné pasáži) “No sobra espacio en el presente 

artículo para desarrollar estos debates.” “V tomto článku nezbývá místo dále tyto debaty 

rozvíjet”. V časopise Ibero-Americana totiž vycházejí i studie mnohem rozsáhlejší, přitom 

tento článek (2013a) je dokonce kratší než jeho zdroj (2013b). Velmi závažné je pak zjištění, 

že samotné závěry článku 2013a a monografie 2015 jsou do značné míry totožné (v 

monografii jsou doplněny, ale text z 2013 je obsažen verbatim).  

Článek 2012 vůbec nezmiňuje svůj významný zdroj, monografii 2011. Ta je sice 

prezentována jako výsledek vědeckého projektu, nicméně odpovídající aparát postrádá, 

de facto místo bibliografie obsahuje cosi jako krátký esej o doporučené literatuře. Ve 

skutečnosti jde totiž o jakéhosi historického průvodce, o čemž svědčí také krátký slovníček 

pro turisty v příloze, v němž nechybí fráze jako „ztratil jsem se“ a „ukradli mi peníze“. (V 

tomto kontextu třeba podotknout, že v témže roce vydala MK další tři monografie v rámci 

téže řady nakladatelství Libri: Dominikánská republika, Haiti a Jamajka, jejichž úvodní 

kapitoly jsou v řadě pasáží blízké či totožné s 2011, i ty jsou ovšem vykazovány jako 

výstupy vědeckého grantu).  

Poznámkový aparát 

Typickým znakem plagiarismu je přejímání bibliografického aparátu a poznámek. MK toto 

činí systematicky, včetně odkazů na konkrétní stránky a doprovodných komentářů 

k povaze odkazu.   

Závěr 



Tato analýza si nečiní nárok na úplnost a soustředí se na případy verbatim duplikace 

textu: je možné, že by se podobné publikační postupy (případně další, jako parafráze, 

recyklace příkladů, překlady apod.) projevily i v dalších pracích (některé zde také uvádíme). 

Soustavnost praxe prof. Křížové je nepochybná – jde o  10 článků/kapitol a tři 

monografie v rozmezí dvanácti let (2006-2018). Tyto publikace nelze chápat jako 

výjimky ve smyslu opatření rektora UK, a to v žádném z uvedených bodů.  

Nelze vyloučit, že tyto publikace přispěly ke kladnému posouzení badatelské činnosti prof. 

Křížové, jež vedla k zisku docentury (2007), zisku profesury (2019), případně že se 

objevily v grantových a projektových žádostech apod. a přispěly k jejich zisku, jedna z prací 

(2016b) byla rovněž zařazena do hodnocení VAVAI3. Zároveň je nepochybné, že se této 

praxe dopouštěla habilitovaná akademička (od 2007), u níž lze sotva přepokládat, že by si 

nebyla vědoma běžných publikačních standardů, které jsou závazné už pro studenty 

magisterského studia, ať už jde o autoplagiát ve smyslu opětovného využití vlastních textů, 

nebo o vícenásobné publikování stejných výsledků. Polehčující okolností tedy sotva může 

být nízká úroveň znalostí a zkušeností. Rovněž není známa žádná obecná zvyklost opřená 

o požadavky oboru vyplývající z jeho povahy, která by stanovila, že toto chování (citační 

standardy a práce se zdroji) je standardní. Konečně nelze vyloučit, že těmito skutky byla 

poškozena autorská práva vydavatelů, kteří by měli být seznámeni se zjištěnými 

skutečnostmi. Jedním z nich je také samotný zaměstnavatel, tedy Univerzita Karlova.  

Etické implikace takového konání pak mají dopad nejen na věrohodnost samotné 

badatelky, ale šířeji také na celý obor, a také periodika, kde tyto práce vycházely, mezi nimi 

Ibero-Americana Pragensia, a nakladatelství Karolinum. Jestliže prohřešky mnohem 

menšího rozsahu jsou v případě studentů posuzovány se vší přísností, jakými 

argumenty lze omluvit konání habilitované akademičky?   

 
3 S tímto hodnocením: „Posuzovaný text představuje původní případovou studii vydanou v knize Poder y 

conflictividad social en América Latina (= Supplementum časopisu Ibero-Americana Pragensia 44/2016). Doc. 

Markéta Křížová se v ní zabývá měnícím se obrazem obyvatel Pobřeží Moskytů v Nikaragui v průběhu 17. – 

19. století. Práce je založena především na výpovědích cizojazyčné literatury a v ní citovaných pramenů a má 

kompilační charakter. Hlavní přínos studie spatřuji ve výběru tématu, kterému česká historická věda dosud 

nevěnovala pozornost, a pouze nepatrný odraz nalezlo také v odborné literatuře zahraniční. Význam studie, 

její rozsah a obtížnost získání výsledků však neodpovídají nejvyšší úrovni excelence.“ Z reakce autora recenze 

je patrné, že její vazbu na monografii 2015 nezaznamenal(a).   


