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Opsaná diplomka exministryně Malé
Poté co první vláda Andreje Babiše nezískala důvěru, její člen na postu ministra spravedlnosti, Robert Pelikán (ANO),
oznámil, že ještě před vznikem nové vlády odejde z politiky. Na to konto se Andrej Babiš rozhodl do své druhé vlády
na tento post jmenovat Taťánu Malou (ANO). Ovšem jeden den před nastoupením do úřadu zpravodajský server iRozhlas
přišel s informacemi o tom, že nová ministryně ve své diplomové práci opisovala. Opozice v reakci na tato zjištění
vyzvala premiéra, ať Taťánu Malou do úřadu neuvádí, jelikož nemá pro výkon pozice odborné znalosti, ani morální zásady.

V den uvedení do úřadu se Andrej Babiš Taťány Malé zastával. Na tiskové konferenci oznámil, že zná její stanovisko
k nařčení a přidal tradiční evergreen: je to celé kampaň. Novináři by podle něj měli dát nové ministryni alespoň 100 dní,
než budou posuzovat, zda vedení resortu zvládá. Taťána Malá uvedla, že práci věnovala několik měsíců a vypracovala ji
sama. Pokud někde neuvedla citaci, bylo to neúmyslně. O tom všem dle jejích slov svědčil i fakt, že práci obhájila za A.
Zanedlouho se objevily důkazy o plagiátorství i ve druhé diplomové práci, tentokrát na téma chovu králíků. I za touto
prací si ministryně stála a jakékoliv vědomé pochybení odmítala. Podpora přicházela zatím stále i od Andreje Babiše,
který dokonce uvedl, že třináct let stará práce neovlivní práci Taťány Malé na ministerstvu.

Několik hodin po poslední tiskové konferenci (kde Taťána Malá ještě jako ministryně spravedlnosti obhajovala obě své
práce) předstoupila znovu před novináře a ohlásila svou rezignaci, a to po pouhých 13 dnech v úřadu. Jako důvod uvedla,
že tato kampaň proti ní ohrožuje vznik nové vlády. Svou vinu opět popřela. Andrej Babiš nejprve navrhoval,
že by ministerstvo dočasně vedl on navzdory tomu, že v té době byl již trestně stíhaný. Nakonec prezident Zeman pověřil
vedením resortu Jana Kněžínka.

Související události

Taťána Malá předtím, než byl Babiš vydán trestnímu stíhání, veřejně prohlásila: "Co brání tomu, aby se řešení té
kauzy posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby."
Zpochybňována byla i koncipientská praxe, kterou měla Taťána Malá vykonávat na Slovensku přibližně 300 km
od Brna, kde žila a mimo jiné vedla místní buňku ANO. Povinností před advokátní zkouškou je tříletá praxe na plný
úvazek, kterou by se svými povinnostmi a bydlištěm v Brně zvládala velmi těžko. Malá si za svou praxí stojí.
Po Taťáně Malé rezignoval kvůli podezření z plagiátorství i ministr práce a sociálních věcí Pert Krčál (ČSSD).
Necitované převzaté pasáže z knih se objevily i v práci ministra obrany Lubomíra Metnara (ANO). Ten ovšem
zdroje neuvedl v textu, ale v seznamu na konci práce již jsou, tak byl další plagiátorský nešvar člena vlády aspoň
částečně zažehnán.

Akce Milionu chvilek

O záměru jmenovat na post ministra spravedlnosti někoho, kdo by se nebránil odsunu vyšetřování trestně stíhaného
Andreje Babiše až po dalších volbách, jsme informovali v Aktualitách. Před Taťánou Malou a jí podobnými vládními
činiteli, jsme varovali i v rámci generální ministávky #StaňSeSirénou. 
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