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Věc:   

Zápis z jednání Disciplinární komise FP TUL ze dne 9. 2. 2023 

 
 

Přítomní členové DK:    

Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D., (předsedkyně DK)  

Mgr. Jan Jihlavec, DiS.; Eliška Fialová, Natalie Jarošová 

 

PozvanÁ studentKA:  

Veronika Žižková  

 

Průběh a závěry jednání: 

 1) Disciplinární komise FP TUL na svém prvním jednání v novém složení v souladu s § 31, odst. (1) zákona 

č. 111/98 Sb. o vysokých školách (dále VŠZ) zvolila za svou předsedkyni Kláru Severýnovou Popkovou. 

 

2) Disciplinární řízení se studentkou Veronikou Žižkovou bylo zahájeno dne 10. 1. 2023 na základě návrhu 

Mgr. Michala Trčky, Ph.D. ze dne 5. 1. 2023. U výše jmenované se jednalo o podezření z disciplinárního přestupku 

podle čl. 2, odst. (1) Disciplinárního řádu FP TUL.  

Jmenovaná studentka se dopustila přestupku plagiátorství v odevzdané bakalářské práci. Jednalo se o několik 

drobných částí práce, ale mezi nimi byla zjištěna jedna výrazná shoda. Vybrané stránky studentčiny bakalářské práce 

(s. 36-40) byly takřka totožné s několika stránkami diplomové práce Pojetí vztahu učitele a žáka v České republice od 

začátku 20. století po současnost, Bc. Elišky Škodové (s. 64-73). Nejedná pouze o přepsané pasáže, autorka přebírá 

celkovou argumentaci, strukturu, obsah (místy doslovně nebo jen s drobnými úpravami; proto se jedná o 5 s. a ne jako 

v originále o 10 s.), včetně odkazů, tak jak jdou za sebou. Odkazy nejsou vždy totožné, ale svědčí to spíše v 

neprospěch práce a potvrzení plagiátu: téměř stejné pasáže, které přebírá od Škodové, opatřuje odkazem na stejné 

zdroje, ale na jiné stránky u totožných zdrojů.  

Vedoucí BP (dr. Michal Trčka) uvádí, že studentka po celou dobu pravidelně konzultovala většinu pasáží své práce                 

a celou práci odevzdala vzhledem k plánovanému datu státní závěrečné zkoušky s předstihem. Nicméně systém 

STAG vyhodnotil nejvyšší míru nalezené shody na 59 %. Studentka sama upozornila na tuto situaci a kromě  

vedoucího práce kontaktovala rovněž proděkanku pro studijní záležitosti. Na základě výše uvedeného bylo dohodnuto 

vypracování posudku vedoucího a oponenta. 
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Disciplinární komise konstatovala, že se studentka dopustila přestupku plagiátorství ve své bakalářské práci, které bylo 

zjištěno na základě vyhodnocení systémem STAG a současně na výše uvedené v podrobnostech odkazují posudky 

vedoucího a oponenta BP. Studentka byla disciplinární komisí upozorněna na závažnost svého skutku. Z podnětu 

disciplinární komise měla vysvětlit okolnosti svého přestupku a rovněž představit možnosti nápravy svého skutku, což 

obojí učinila.  

Disciplinární komise důkladně posoudila dokumenty dodané navrhovatelem a vyjádření studentky, rovněž přihlédla 

k přístupu studentky k dané záležitosti a k její domluvě s vedoucím BP na způsobu přepracování BP. 

Podle Disciplinárního řádu FP TUL, čl. 3., odst. 3 a na základě již uvedených faktů a s ohledem na podané vysvětlení 

studentky disciplinární komise upustila od uložení sankce, protože samotné projednání disciplinárního přestupku vedlo 

k nápravě. 

 
3) DK se s přihlédnutím k § 65, odst. (1) – (3) zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách rozhodla podat 

děkanovi FP prof. Janu Pickovi návrh na upuštění od sankce studentky Veroniky Žižkové za spáchání disciplinárního 

přestupku podle čl. 2, odst. (1) Disciplinárního řádu FP TUL.  

Studentka Veronika Žižková byla s rozhodnutím komise seznámena osobně. 

 
 

 

 

  
V Liberci dne 14. 2. 2023                                 Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D. 
   předsedkyně DK FP TUL 


