
 

Kdo stále sleduje naši českou politickou scénu, ( právě je červenec 2018 ) ví, že s ní hýbe 

v posledních týdnech pytel, který se roztrhl s těma spornýma plagiátorskýma diplomkama , 

viz paní Malá, pan Krčál, pan Metner, kteří kvůli tomu nedosáhli na vládu ČR 

 

https://www.novinky.cz/domaci/478690-vlada-ma-dalsi-problem-metnarova-diplomka.html 

 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/555068/exministr-krcal-opisoval-i-pri-diplomce-

srovnani-uvodu-s-bakalarkou-neuverite.html 

 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/553080/ministryne-mala-konci-o-vedeni-

spravedlnosti-se-hlasi-stihany-premier-babis.html 

 

Ale toto není až tak ostudné. To by jste měli vidět diplomku jistého Martina Petráska  z ÚF 

FPF SU Opava, tedy podvodníka (pseudo)fyzika z líhně prof. Zdeňka Stuchlíka, viz odkazy 

níže. Ten napsal diplomku na  66 stránek, z toho byly takové ty „úvodní kecy úvodu“ na 11 

stran (!) pak stránky, které neměly žádný smysl ( např. jedna z kapitol zní „Volně obíhající 

stacionární pozorovatelé“ str. 41, anebo „Diskuse ( bez diskuse ) a vzájemné porovnání 

úhlových rychlostí a třírychlostí speciálních případů  stacionárních pozorovatelů v Kerrově 

de Sitterově geometrii“, heh, což nedává smysl ani fantasmagorickým iracionalistům, a …a 

řítíme se na str. 43 s patnácti nesmyslnými abstraktními grafy, až… až do závěru díla na str. 

58 s „bla-bla“ kecy, tu i list s poděkováním, a Závěr a soupiska referencí, pak „pár“ příloh, 

jedna oprava a…a je to, vymalováno, jsme na straně 66 …hotovo ( za takové dílo by se 

nemusel stydět ani Kulhánek nebo Brož ). 

Budu-li mírně přísný, tak vlastní věda se rozkládá na 16ti stránkách z celé té slavné diplomky, 

která je svým smyslem na ho*no ( chytří si domyslí „na co“ ta diplomka je ).   

A máme na světě nového Mgr…, který od té doby ( r. 2004 ) napíše už jen pár žvanců, pár 

zbytečných keců do fyziky, přejde „profesně“ do astronomie, kde se nedá nic pokazit ( 

protože v tomto oboru se pouze překládá z anglického jazyka ). Skončí v Multimediálních 

technikách jako fotograf, a nakonec v Technických službách  „jako“ dozorčí rada-

rozumbrada.  Slavný Petrásek využívá 14 let svých „znalostí“ a jezdí po celém světě. ( Sjezdí 

13 zemí zadarmo, „za Universitu“ ) kde referuje vědecký pokrok dle své diplomky, za 

řečnickým pultem je 5-7 minut., ( ..a s přítelkyní běhají po plážích jižní zeměkoule, a po New-

Yorských bulvárech a…a tak….) ; až … až se potká r. 2011 s novým starostou Opavy 

Vítečkem, kterému začne dělat poradce. V r. 2016 jsou oba z politiky vypískáni…atd.  

 

Šlo by popisovat život Petráska mnohem více petkráááskovatě, tedy hlouběji a 

zvuko(prdo)malebněji, ale …k čemu-že ???     A …a to jsem toho velikána zapomněl 

pochválit, za to, že vymetal lavice v Sisyfovi u Grygara, vyháněl z české kotliny proutkaře a 

na Wikipedii řádil jako vymítač ďáblů….Všestranný to chlapec. 

 

No, ..myslím, že s diplomkou na 16 stran ( opsaných, o tom není pochyb, o tom se může 

každý přesvědčit )…co napsal (polo)gramotný M.P. v diplomce, to psal už prof. Z.Stuchlík 

v bleděmodrém několik let před ním …, pan Petrásek toho dokázal víc než paní Malá, pan 

Krčál, pan Metner a uvidíte, že s těmi 16ti stránkami ještě v životě dokáže hodně lumpáren. A 

dotáhne to jednou ( už nebudu na světě ) hodně hluboko, pardon daleko.. 

 

 

Poznámka :  

https://www.novinky.cz/domaci/478690-vlada-ma-dalsi-problem-metnarova-diplomka.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/555068/exministr-krcal-opisoval-i-pri-diplomce-srovnani-uvodu-s-bakalarkou-neuverite.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/555068/exministr-krcal-opisoval-i-pri-diplomce-srovnani-uvodu-s-bakalarkou-neuverite.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/553080/ministryne-mala-konci-o-vedeni-spravedlnosti-se-hlasi-stihany-premier-babis.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/553080/ministryne-mala-konci-o-vedeni-spravedlnosti-se-hlasi-stihany-premier-babis.html


Porovnejte diplomovou práci M.Petráska ( jeho 16 stran ) a maturitní prací  pana Tomáše 

Maštálka…. To je rozdíl dvou řádů, nejen ve vědomostech. 

  

 

……………………………………………………………………………………………….. 
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http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/m/m_574.rar  
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http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/m/m_132.doc  

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/m/m_015.doc 

http://www.hypothesis-of-universe.com/docs/m/m_015.doc 
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