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Věc: Zápis z jednání Disciplinární komise FP TUL ze dne 26. 8. 2020 
 
Přítomní členové DK: Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D., předsedkyně DK;  

           Mgr. Jan Jihlavec, DiS.; Eliška Fialová 
 

Pozvaný student: Jiří Vít 
 
Průběh a závěry jednání: 
 

1) Disciplinární řízení se studentem Jiřím Vítem bylo zahájeno dne 29. 6. 2020 na základě návrhu 
PaeDr. Lubomíra Bajcury, Ph.D. ze dne 25. 5. 2020. U výše jmenovaného se jednalo o podezření z 
disciplinárního přestupku podle čl. 2, odst. (1) Disciplinárního řádu FP TUL odevzdané bakalářské práce. 

  
Jmenovaný student se dopustil podvodného jednání plagiátorství v odevzdané bakalářské práci, 

kterou obhajoval dne 18.6.2020. Teoretická část práce vykazuje shodu se třemi zdroji neuvedenými 
v seznamu použitých zdrojů. Jedná se o DP Dany Machálkové (shoda 19 %, v práci studenta se jedná o kapitoly 
3,4,9,11 a 13 včetně podkapitol, část kapitoly 5), BP Ivo Vojtka (shoda 8 %, v práci studenta se jedná o kapitolu 
14, včetně podkapitol) a BP Kateřiny Marešové (shoda 5 %, v práci studenta se jedná o kapitolu 6 a 8).  
Disciplinární komise důkladně posoudila vyjádření studenta a konstatovala, že spáchání přestupku nebylo 
vyvráceno, student samotný fakt plagiátorství nepopíral, snažil se jej spíše různými důvody vysvětlit a 
„zdůvodnit“. 
 

2) DK se s přihlédnutím k § 65, odst. (1) – (3) zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách rozhodla podat 
děkanovi FP prof. Pickovi návrh na podmínečné vyloučení ze studia studenta Jiřího Víta za spáchání 
disciplinárního přestupku podle čl. 2, odst. (1) Disciplinárního řádu FP TUL. Disciplinární komise v souladu s § 
65, odst.1, písm. b) zákona č.11/98 Sb. o vysokých školách navrhuje , aby jmenovaný student byl v případě 
spáchání jakéhokoliv dalšího disciplinárního přestupku podle čl.2, odst.1 Disciplinárního řádu FP TUL v době 
závěru jeho bakalářského studia na FP TUL ze studia vyloučen. 

Student Jiří Vít byl s rozhodnutím komise seznámen osobně. 
 
 
  

V Liberci dne 28. 8. 2020       Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D. 
   předsedkyně DK FP 


