Zápis z jednání disciplinární komise
konaného dne 20. ledna 2017 v zasedací místnosti děkanátu PEF
Přítomni:
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D., Ing. Andrea Masařová, Ing. František Ostřížek, Ing. Marcel Ševela, Ph.D.,
Bc. Michal Plesník (ID 42 937)

1. Popis skutku
Dne 12. 1. 2017 obdržel děkan PEF doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. podnět k zahájení disciplinárního řízení
proti studentovi navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management, oboru
Manažersko-ekonomického XY. Student odevzdal diplomovou práci na téma xxx, která vykazovala znaky
plagiátu. Celková shoda v aplikaci pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi Theses.cz byla 50%.
Podobnost s konkrétní bakalářskou prací autora xxx byla 25 % (práce byla obhájena v roce 2011 na Fakultě
Ekonomicko-správní na Univerzitě v Pardubicích).
Děkan fakulty přezkoumal uvedená fakta a došel k názoru, že skutkové znaky uvedeného jednání
jednoznačně odpovídají znakům plagiátu a podal proto dne 12. 1. 2017 návrh na zahájení disciplinárního
řízení předsedovi disciplinární komise Ing. Marcelovi Ševelovi, Ph.D.
2. Závěr disciplinární komise
Student byl včas a řádně pozván, pozvánka na jednání disciplinární komise převzata osobně dne 13. 1.
2017 a k ústnímu jednání se dostavil. Disciplinární komise z opatřených listinných důkazů založených ve
spise disciplinárního řízení, jakož i z výpovědi účastníka disciplinárního řízení zjistila skutkový stav věci:
studentem odevzdaná práce je shodná s prací xxx. Student připustil, že jednal úmyslně a za své jednání
se omluvil. Na svoji obhajobu uvedl, že pracovní okolnosti mu nedovolily, aby se věnoval psaní diplomové
práce, proto při psaní práce vycházel z bakalářské práce autora xxx, kterou pouze přeformuloval.
Disciplinární komise jednomyslně dospěla k závěru, že student svým úmyslným a vědomým jednáním
naplnil skutkovou podstatu disciplinárního přestupku dle § 3 bodu 5 Disciplinárního řádu PEF a proto se
rozhodla navrhnout děkanovi PEF
vyloučit studentka XY ze studia.
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3. Rozhodnutí děkana
Děkan fakulty se seznámil se závěry disciplinární komise a uznal studenta vinným ze spáchání
disciplinárního přestupku. Děkan fakulty potvrdil sankci navrženou disciplinární komisí – vyloučení studenta
XY ze studia.
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