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Začátek - jaro 2009 (duben - červen) 

- Kindlův podvod s akreditací doktorského 

programu 

- výpověď profesorce Válkové 

 

- vzpoura studentů a učitelů  

 

- zrušení akademického senátu 

 



 

Ticho před bouří - léto 2009 

(červenec - srpen) 

- jednání s rektorem Josefem Průšou 

- první zájem médií 

 

- rektor podpořil vedení Zachariáše s Kindlem  

 



 

 

Plagiát - září 2009 (Kindl, Zachariáš, 

Tomažič) 

- odhalení plagiátu disertační práce proděkana 

pro vědu a výzkum Tomažiče (vedoucí práce 

proděkan pro studium Kindl, oponent děkan 

Zachariáš) 

- výzva studentů k odstoupení vedení fakulty 

 

- pověření Jiřího Pospíšila děkanem  

 



Mediální smršť - září - listopad 2009 

 

- Benda, Řápková, Kalous, Chovanec, 

Radovan Vítek, Mrázkovi, Hosman, Brázda, 

Harangozzo 

 

- záchrana školy před zrušením 

 

- odebrání akreditací 

 



 

 

Selhání rektora Průši a AS ZČU - 

prosinec 2009 - srpen 2010 

- podvodně získané tituly nikdo ve skutečnosti 

odebírat nechce 

- neochota vedení FPR a ZČU potrestat viníky 

 

- zůstávají učitelé Prunner, Bárková, Telecký, 

Outlá... studijní referentka Pražáková, 

sekretářky na katedrách Jánošíková... 

 

- v srpnu ukončeno studium více než 300 

studentům 



Nový děkan s temnou minulostí 

říjen 2010 - únor 2011 

- volba nového děkana, zvolen Květoslav 

Růžička - důvěrník STB pod krycím jménem 

"Květa" 

 

- následuje řada pochybných kroků  

- jméno děkana Růžičky v indexu miliardáře 

Radovana Vítka 

 

- výzva studentů k odstoupení děkana 

 



Index Radovana Vítka únor 2011 

- unikátní příklad podvodů na FPR, včetně 

zapojení části učitelského sboru 

 

- 3. 2. 2003 zapsán ke studiu, obhájení 

diplomové práce 26. 4. 2005  

 

- všechny zkoušky a zápočty mu byly uděleny 

na FPR, neměl žádné předchozí studium 

 



- V indexu Radovana Vítka jsou v době 

zveřejnění podepsáni učitelé z plzeňských 

práv: Prunner, Klíma, Hrdina, Knoll, 

Jánošíková, Soukup, Mrázek, Stočesová, A. 

Outlá, Růžička, Raban, Pezl.  

- celkem dvanáct stávajících učitelů, z nichž 

jeden je prorektor, dva proděkani a tři 

členové akademického senátu fakulty.   

 

- po zveřejnění indexu Radovana Vítka nebyl 

nikdo z učitelského sboru potrestán, nová 

rektorka nezasáhla, děkanem zůstal 

Květoslav Růžička 

 

 



Březen 2011 - konec všech nadějí 

na očištění plzeňských práv 

- volby do AS FPR  

- studenti si přáli očištění školy 

 

- do učitelské části nebyl zvolen ani jeden učitel 

z týmu prof. Eliáše 

 

- odchod 30 učitelů - prof. Válková, prof. Šámal, 

prof. Eliáš, Petr Bezouška, Bohumil Havel 

 



Zpráva BIS - září 2011 
 
„Ukázkovým příkladem klientelismu a korupce se stalo propojení části 

pedagogického sboru právnické fakulty Západočeské univerzity v 

Plzni s některými představiteli policie, advokacie, státní správy a 

samosprávy. BIS v průběhu roku 2010 monitorovala, jakým způsobem 

bude vyvozena odpovědnost vůči osobám, které zaštítily jednak 

prosazování klientelistických praktik, jednak nedodržení vyučovacích 

standardů. 

 

To, že žádná odpovědnost de facto vyvozena nebyla a úsilí „reformátorů“ 

se zaměřilo spíše na postihování studentů či doktorandů, má několik 

příčin. Např. na fakultě i po odchodu starého vedení docházelo k 

ovlivňování probíhajících kontrol, k pozměňování dat v elektronických 

databázích fakulty, popř. k jejich ztrátě. Bývalé vedení udrželo své 

kontakty jak do prostředí samotné právnické fakulty, tak do nejvyšších 

orgánů veřejné správy, včetně Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy."  



Ztráta akreditace - únor 2012 

- ztráta akreditace magisterského programu 

 

- zásah ministra Dobeše 

 

- nová akreditace? 

 



 

Jak dopadla kauza plzeňských 

práv? 

- nebyl potrestán jediný viník 

 

- selhání AS ZČU, rektora Průši a rektorky 

Mauritzové 

 

- neveřejně zrušeno pouze několik titulů 

 

- na škole stále působí učitelé, kteří se na 

podvodech prokazatelně podíleli 

- škola nadále porušuje zákony i své vlastní 

předpisy  



Děkuji za pozornost. 


