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Ako čítať a interpretovať  
„Protokol o kontrole originality“ 

(pre protokoly systému CRZP/ANTIPLAG verzia 3.0, aktualizácia: 23.8.2022) 

Protokol o kontrole originality (ďalej len protokol) je výstupom zo „Systému na odhaľovanie 

plagiátov pre potreby slovenských akademických a výskumných inštitúcií“ (ďalej ANTIPLAG), 

ktorý beží nad Centrálnym registrom záverečných a kvalifikačných prác (ďalej CRZP). Protokol 

je elektronický dokument generovaný algoritmom na odhaľovanie plagiátov. Úlohou tohto dokumentu 

je vysvetliť jednotlivé časti protokolu. Okrem protokolu určeného pre tlač (v súbore PDF), existuje aj 

interaktívna verzia protokolu. Táto je dostupná z linky ktorá je umiestnená na konci protokolu. 

POZOR! V závislosti na rozsahu práce a množstve nájdenej zhody môže mať v niektorých prípadoch 

protokol pomerne značný rozsah. Pred vytlačením protokolu zvážte rozsah tlače. Pre účely 

identifikácie protokolu a získania základnej informácie o výsledku je podstatná prvá strana 

protokolu. 
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Vysvetlivky k obsahu protokolu 

Všeobecné údaje protokolu 

Systém ANTIPLAG je systém pre podporu rozhodovania. Protokol, ktorý je jeho výstupom: 

• nie  je potvrdením, že testovaná práca je ORIGINÁL 

• nie je dôkazom, že testovaná práca je PLAGIÁTOM  

Protokol má byť pomôckou. Upozorniť na dokumenty, ktoré mohli uniknúť pozornosti školiteľa a 

oponenta. Naviac korpus nemôže obsahovať všetky dokumenty z ktorých autori mohli čerpať. Mnoho 

zdrojov nemá elektronickú formu, alebo nie sú dostupné na internete. Cieľom je demonštrovať zhodné 

a/alebo podobné časti textu kontrolovanej práce voči korpusu prác v systéme.  

Nízke percento zhody 

Protokol s nízkym percentom nevylučuje plagiátorstvo. Prečo?  

• Formálna kontrola nemôže odhaliť kopírovanie myšlienky. Ak je myšlienka formulovaná inými 

slovami, antiplagiátorské algoritmy nedokážu odhaliť zhodu myšlienky ale len zhodu alebo 

podobnosť textu. 

• Algoritmus pracuje na základe porovnávania nového textu s obsahom získaných 

a indexovaných zdrojov. Existuje mnoho textov ktoré nie sú verejné. Ak študentovi prácu 

napíše iný človek a jeho práca je originálna, nie je možné to formálne zistiť.  

• Špeciálne je potrebné sa zamerať na protokoly s nulovou alebo veľmi nízkou zhodou. Je 

potrebné pozorne prezrieť text práce uvedený na konci protokolu, či sa zhoduje s tlačeným 

originálom. Školiteľ vie tiež odhaliť nadmerné parafrázovanie zdrojov. 

Vysoké percento zhody 

Vyššie percento v protokole nie je dôkazom plagiátorstva. Zhoda textu môže byť zapríčinená: 

• Viaceré práce rovnakého autora boli zaslané do CRZP opakovane – niekedy omylom 

• Študent používa presný text ako formu argumentácie. Niektoré typy textov (zákony, normy) 

nie je vhodné parafrázovať.  

• Študent nadmerne cituje. Správne cituje, ale zhodného textu je veľa. Pri veľkom objeme 

zhodného textu môže byť oprávnená obava o rozsah vlastného vkladu študenta. 

Ochranné prvky protokolu 

Strany protokolu sú očíslované. Protokol je chránený heslom proti manipulácii. V hlavičke dokumentu 

sú dva QR kódy. 

 

Obrázok: identifikátory 
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OR kód vľavo reprezentuje URL linku na verejný portál CRZP na detail záznamu pre ktorý bol protokol 

vydaný. Ide o jednoduchú kontrolu faktu, že údaje protokolu korešpondujú s údajmi v databáze CRZP. 

QR kód vpravo reprezentuje URL linku na verejný portál CRZP na funkciu pre analýzu protokolu. V tejto 

časti portálu je možne dynamicky vypínať a zapínať jednotlivé časti protokolu a spúšťať alternatívny 

výpočet percenta zhody. 

Záhlavie protokolu 

V záhlaví protokolu je identifikácia testovanej práce. Vychádza z dát dodaných VŠ a jej lokálnym 

úložiskom Záverečných a kvalifikačných prác (ZP) v procese výmeny dát. Zároveň obsahuje údaj 

o globálnom percente pokrytia textu (označené ako GP). Globálne percento podobnosti nie je 

jednoduchým súčtom podobností testovaného dokumentu s jednotlivými dokumentami, ktoré boli 

vyhodnotené ako zaujímavé z pohľadu množstva podobností. Dôvodom je fakt, že časť textov 

testovanej práce môže byť identifikovaná ako podobná vo viacerých dokumentoch (rovnaký odsek 

cituje alebo kopíruje viac prác). Celkové percento podobnosti je teda menšie, alebo rovné súčtu 

parciálnych podobností v jednotlivých dokumentoch (P1, P2, ..., PN) – [GP <= P1 + P2  + ... + PN]. 

Ak zhoda v dokumente presiahne 80%, takýto dokument sa nezapočítava do globálneho percenta 

(znehodnotil a zakryl by ostatné výsledky), len sa v protokole uvádza jeho bibliografická citácia. 

Zvyčajne totiž ide o inú verziu dokumentu toho istého autora. Pokrytie textu nad 80% nie je potrebné 

demonštrovať v detailoch ani prakticky (jedná sa takmer o celý text).  Po 1.9.2011 sú špeciálnym 

prípadom aj práce priamo označené identickým ID zadania (CRZP ID). Zhoda dokumentov s identickým 

CRZP ID sa rovnako nezapočítava do globálneho percenta a v protokole sa pre poriadok zobrazujú len 

metadáta a informácia o zhode CRZP ID. Typickým príkladom použitia rovnakého CRZP ID je zasielanie 

prepracovanej verzie záverečnej práce.* 

 

Obrázok: záhlavie (kontrolovaná práca) + zhody (globálne percento a zhoda v korpusoch) 

Novinka: V protokole od verzie 3.0 je okrem globálneho percenta zhody vyčíslená zhoda aj 

v jednotlivých význačných korpusoch dokumentov (text zhoda v korpusoch). Pre tieto percentá platí 

znovu množinová matematika. Nejde o jednoduchý súčet. Ak študent citoval text z Wikipédie 

a rovnaký text citovali aj iní študenti, nájdený zhodný text sa prejaví aj v korpuse Wiki aj v korpuse 

CRZP. Za percentom v zátvorke je počet dokumentov so zhodou. 

Grafické zvýraznenie pokrytia textu 

Pre zrýchlenie čítania protokolov bolo do protokolu pridané zobrazovanie percentuálnej zhody 

pomocou farebných štvorčekov. Používatelia systému ANTIPLAG si môžu nastaviť intervaly pre 

jednotlivé štvorčeky pomocou admin rozhrania (popis nastavenia je súčasťou aktualizovaného 
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manuálu pre admin rozhranie). Intenzita farebnosti zodpovedá zvyšujúcej sa zhode. Veľkosť štvorčeku 

zodpovedá príslušnosti percenta zhody do nastaveného intervalu. 

Slovníková analýza textu 

Čistý text (z angl. plain text) vzniká extrakciou z pôvodného dokumentu a tvorí základ pre ďalšie 

spracovanie pre účely porovnávania. Plain text je bez formátovania, značiek, vzorcov alebo obrázkov. 

Kvalita tohto textu je kľúčová. 

V systéme ANTIPLAG bol vybudovaný referenčný slovník slov. Tento slovník obsahuje kontrolovaný 

súbor slov v jazykoch SK, CZ, EN, DE, HU. Vďaka jeho existencii bolo možné vytvoriť nový typ testu 

kontrolovanej práce pred manipuláciou. Text práce je tak možné okrem frekvenčnej analýze dĺžky slov 

možné porovnávať aj s týmto referenčným slovníkom. Výsledky tejto analýzy sú v protokole od verzie 

3.0. 

Čím je zhoda slov s referenčným slovníkom nižšia, tým viac platí 

• Spoľahlivosť porovnávania voči korpusu je nižšia 

• Porovnávaný dokument obsahuje text ktorý je (platí jedna alebo viac podmienok) 

o manipulovaný (vkladaním znakov, neviditeľných textov a podobne) 

o v nepodporovanom jazyku 

o nesprávne prevedený do PDF a neprevoditeľný na správny čistý text (viditeľný 

text práce v PDF nezodpovedá strojovo extrahovanému) 

 

Obrázok: slovníková analýza textu 

Pri indikácií vplyvu na kontrolu originality (KO)  

• v stupni stredný odporúčame prezrieť text na konci protokolu a vizuálne ho porovnať s textom 

v PDF, vplyv na výsledky kontroly a skreslenie je do 10% 

• v stupni veľký a zásadný odporúčame prezrieť text pre určenie dôvodov (manipulácia alebo 

jednoducho dodaný zlý formát PDF), rozhodne však výsledky kontroly nie je možné považovať 

za relevantné a ak je možné problém na strane študenta odstrániť, odporúčame zaslať 

opravenú prácu znovu na kontrolu  

Pred každým zaslaním sa odporúča študentom používať službu https://testdoc.crzp.sk na kontrolu 

textu PDF. Kontrola obsahuje aj kontrolu voči referenčnému slovníku. 

  

https://testdoc.crzp.sk/
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Čistý text (plain text) – frekvenčná analýza 

Od verzie 2.0 protokolu pribudla informácia o niektorých parametroch textu dodanej práce. Ide o tieto 

prvky: 

• informácia o celkovej dĺžke plain textu v znakoch 

• informácia o počte slov v plain texte  

• informácia o zastúpení slov rôznej dĺžky v plain texte vo vzťahu k typickému priemeru (viď. 

histogram početnosti slov) 

Navyše bol na koniec protokolu pridaný celý plain text práce aby: 

• boli nájdené podobnosti zobrazené v celom kontexte práce (vyznačovanie červenou farbou) 

• bola možná vizuálna kontrola plain textu pre odhalenie jeho poškodení (úmyselných alebo 

neúmyselných) 

Početnosť slov – histogram 

Histogram zobrazuje relatívnu početnosť slov v práci podľa dĺžky slova. Relatívna početnosť je 

porovnávaná s priemerom a výsledok je označený značkou.  

• „=“ – početnosť zodpovedá priemeru 

• „>>“ – početnosť je výrazne vyššia ako priemer 

• „<<“ – početnosť je výrazne nižšia ako priemer 

Priveľa krátkych slov zvyčajne indikuje poškodenie diakritiky alebo problémy kódovania. Priveľa dlhých 

slov môže indikovať odbornú prácu plnú odborných výrazov, prácu v cudzom jazyku alebo úmyselné 

poškodzovanie textu vkladaním bielych znakov. 

 

Obrázok: frekvenčná analýza textu 

Zoznam dokumentov 

Každá práca je porovnávaná voči indexu systému ANTIPLAG. Zo všetkých dokumentov sú vybrané tie, 

v ktorých sa nachádza nadprahové množstvo podobného textu. Tabuľka „Práce s nadprahovou 

hodnotou podobnosti“ obsahuje identifikáciu nájdených dokumentov spolu s údajom o percente 

textového pokrytia. Tento údaj je podielom súčtu dĺžok nájdených odsekov textu a celkovej dĺžky textu 

testovaného dokumentu (v príklade označené ako P1 a P2). Zoznam je zoradený podľa relevancie. 

Prvých 5 prác je zobrazených vždy. Z ostatných prác sú zobrazované reprezentatívne vzorky. Sú to 

práce ktoré do výsledku pridávajú novú informáciu. Teda práca po pozícii N má podobnosť 

s testovaným dokumentom  na pozícií, ktorá nebola identifikovaná žiadnym s dokumentov pred ním 

(teda na pozícií 1 až N-1).  
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Podobný text – podobný odsek 

Systém je schopný hľadať podobnosti už pre sekvencie slov od dĺžky troch plnovýznamových slov bez 

ohľadu na ich poradie. V praxi sú samozrejme zaujímavé dlhšie sekvencie slov a viet. Systém 

neoznačuje len texty, ktoré sa vyznačujú absolútnou zhodou. Je schopný riešiť situácie, keď sú slová vo 

vetách zamenené v poradí, vety sú doplnené o doplnkové slová a podobne.  

Minimálna sekvencia je 7 plnovýznamových slov. Štatistická miera podobnosti je nastavená na úroveň 

80% podobných plnovýznamových slov. Hovoríme o percente spoľahlivosti odseku a toto číslo je 

uvádzané napravo od čísla odseku. V prípade zistenia viacerých podobností z rôznych dokumentov na 

rovnakom mieste dokumentu je spoľahlivosť uvádzaná ako číselný rozsah (príklad: odsek je podobný 

v dvoch dokumentoch, v jednom so spoľahlivosťou 80%, v druhom 90% a teda spoľahlivosť 

identifikácie odseku voči týmto dokumentom je v intervale 80 až 90%). 

Text citovaný v protokole je text, ktorý sa nachádza v testovanom dokumente (po prevode na plain 

text). V nájdenom dokumente by sa mal nachádzať text, ktorý je tomuto odseku podobný (slová môžu 

mať iné poradie, môže ísť o synonymá, slová môžu byť v inom páde, niektoré môžu chýbať, niektoré 

môžu byť naopak pridané, atď...).  

V texte odseku sú vyznačené zarážky (typu »1, «1) určujúce rozsah podobnosti s nájdeným 

dokumentom. Číslo v zarážke zodpovedá číslu dokumentu v zozname dokumentov. V prípade 

zjednotenia intervalov z rôznych dokumentov sa čísla dokumentov zobrazujú ako rozsah alebo 

oddelené čiarkami. 

Obmedzenia 

• systém je schopný nájsť sekvencie slov, ktoré sú kratšie ako nastavená prahová úroveň, ale 

neprezentuje ich 

• v niektorých prácach sa ako podozrivé vyhodnotia podobné dlhé sekvencie patriace do 

hlavičky práce alebo do literatúry – tento jav nie je možné úplne potlačiť, ale pozorný čitateľ 

protokolu vie tento fakt zohľadniť v hodnotení  

• slovník plnovýznamových slov je upravovaný a upresňovaný v súlade s korpusom Slovenského 

jazyka 

Interaktívna verzia protokolu 

Spolu s verziou 3.0 papierového protokolu prichádza v roku 2022 aj úplne nový interaktívny protokol. 

V tomto obsahovo identickom protokole je snaha o maximálnu podobnosť s papierovým a zároveň 

možnosť vyraďovať z porovnávania celé dokumenty alebo nájdené sekvencie textu. Táto činnosť 

umožňuje používateľovi napríklad vyradiť z výpočtu percenta zhody zjavne správne citované 

dokumenty alebo ich časti. Tým vo výsledku zostanú len nesprávne citované texty, alebo texty 

považované za možné plagiátorstvo. Prepočítané percento tak potom dáva reálnejší obraz o miere 

nesprávneho citovania alebo plagiátorstva. 

Prostredie práce s protokolom je úplne nové a prepracované. V hornej časti je citácia kontrolovanej 

práce. V ľavej časti je stránkovaný zoznam nájdených dokumentov s podobnosťami textu. V pravej 

časti je zoznam častí textu – táto časť sa naplní po zvolení konkrétneho dokumentu vľavo. Aj zoznam 

častí textov je stránkovaný.  
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Obrázok: základné prostredie interaktívneho protokolu 

Je možné vyradiť z počítania percent buď celý dokument vyznačením VĽAVO 

 

Obrázok: označenie vyradeného protokolu z výpočtu percenta zhody 

Vyradiť je možné len istý nájdený odsek vyznačením odseku VPRAVO. 

 

Obrázok: označenie vyradeného odseku textu z jedného z dokumentov 

 

Protokol sa po každej zmene prepočíta, pričom bol kompletne zmenený spôsob vyraďovania textu: 

• Vyradením dokumentu je vyradený celý zoznam v ňom nájdených textových intervalov  

• Vyradený odsek je jeden textový interval. 

• Textový interval je v skratke definovaný ako výsek textu OD – DO (ide o absolútnu pozíciu 

v texte kontrolovanej práce) 

• Pôvodný algoritmus vyradil tieto intervaly a pokrytie textu počítal z ostatných intervalov. 

Predpokladajme, že sme vyradili text od pozície 100 do pozície 1500. Ak v inom dokumente 
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bola nájdená zhoda od pozície 1 do 3000, tak to spôsobilo, že vyradením intervalu 100 až 1500 

sa percento neznížilo. Text bol naďalej pokrytý tým dlhším a nevyradeným intervalom. 

• Nový algoritmus od verzie 3.0 vyradený interval aplikuje na zjednotený text. Vo vyššie 

uvedenom príklade dvoch nájdených intervalov 100-1500 a 1-3000 je výsledok pri vyradení 

100-1500 počítaný ako zjednotenie intervalov 1-99 a 1501-3000. 

• Tento spôsob výpočtu viac zodpovedá očakávaniam používateľa. Je nám jedno v koľkých 

opakovaniach bol rovnaký text identifikovaný, my ho označujeme ako správne citovaný 

a chceme ním ponížiť percento. 

Offline kópia analýzy protokolu  

Novinkou je implementácia funkcie pre uloženie analýzy protokolu do PDF formátu. V pravom hornom 

rohu okna je tlačidlo 

 

Táto funkcia vytvorí protokol podobného dizajnu ako má oficiálne generovaný protokol. Odlišné je 

záhlavie protokolu. V protokole sú vyznačené odstránené dokumenty a intervaly (prečiarknutý text). 

V plaintexte sa vyradený text neukazuje farebne. Percentá sú samozrejme zmenené. Takýto protokol 

môže slúžiť ako argumentačná báza pre školiteľa alebo študenta v rámci obhajoby záverečnej práce. 

Protokol je šifrovaný a nie je možné jeho elektronickú verziu upraviť a zneužiť. Pri tlačených verziách 

je potrebné dávať pozor a preferovať elektronické zaslanie. 

 

Obrázok: ukážka záhlavia analytickej verzie protokolu 

Štruktúra protokolu 

Záhlavie protokolu 
• Identifikátor protokolu vo forme QR kódov s URL linkami na metadáta a interaktívny protokol 

• Identifikácia práce vo forme bibliografickej citácie 

• Zhody v korpusoch 

• Slovníková analýza textu 

• Frekvenčná analýza textu  

Zoznam dokumentov 
• Zoznam od najvyššieho percenta 

• Prvých 5 dokumentov je citovaných vždy, bez ohľadu na to či prinášajú nové zhody 
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• Zvyšok zoznamu práce také dokumenty neobsahuje. Ak napríklad dokument na 12tej pozícii 

obsahuje len zhody už prezentované v dokumentoch 1 až 11, potom sa tento dokument 

v zozname nenachádza. Sú práce ktoré majú zhody v tisícoch dokumentov. 

 

Poznámky k zoznamu  

 

Päta protokolu 
• V päte strán je číslo strany linka na vysvetlivky,verzia a dátum protokolu 

• Na konci protokolu je linka na metadáta a interaktívny protokol v textovej forme (rovnaké URL 

ako kódované v QR kódoch)  
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Zoznam podobností 

 

Plain text  
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Vysvetlivky technických termínov používaných v texte 
 

• ANTIPLAG je konkrétna implementácia systému pre odhaľovania plagiátorstva od spoločnosti 

SVOP spol. s r.o. pre účely Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác v Slovenskej 

republike (CRZP). 

• Korpus je archív dokumentov z rôznych zdrojov a formátov, z ktorých je možné získať ich 

elektronickú textovú podobu a slúži ako podklad pre porovnávanie novo vloženého 

dokumentu. 

• Index je sofistikovaná dátová štruktúra ktorá vzniká spracovaním dodaných dokumentov 

a vzniká za účelom rýchleho porovnania dokumentov. 

• Plain text vzniká prevodom originálneho dokumentu na text očistený od značiek, 

formátovania a ďalších atribútov textu nevhodných pre porovnanie. 

• Histogram v kontexte protokolu o kontrole originality je relatívna (alebo aj normalizovaná) 

početnosť slov dĺžky 3 až 25 v dodanom texte. Získané histogramy sa porovnávajú 

s referenčným histogramom získaným analýzou spoľahlivého výberu referenčných 

dokumentov (spoľahlivého z pohľadu jazykovo správneho textu). 

• Slovníkové slovo je slovo, ktoré sa nachádza v referenčnom slovníku 

• Pomer počtu slovníkových slov je percentuálna miera (pomer) počtu slovníkových a počtu 

všetkých slov v dokumente.  

• Pomer dĺžky slovníkových slov je percentuálna miera (pomer) súčtu dĺžok slovníkových 

a súčtu dĺžok všetkých slov v dokumente 

• Nadprahové množstvo textu je termín ktorým označujeme systém hodnotiacich kritérií ktoré 

sa nastavujú v jadre antiplagiátorského algoritmu na rôznych úrovniach jeho funkcionality za 

účelom rozhodnutia, či dve slova, dva odseky, dva dokumenty sú zhodné alebo podozrivo 

podobné. Rozhodnutia sú vždy založené na technických parametroch, ktorých hodnoty boli 

získané štatistickou analýzou, experimentom a validáciou dokumentov v korpuse systému 

 

 


