Zpráva z jednání Disciplinární komise VŠPJ
ze dne 29. 3. 2010
Celkem přítomni čtyři z šesti členů komise (omluveni H. Moravcová a V. Shejbalová),
jednání bylo tedy dle čl. 5 odst. (4) Disciplinárního řádu pro studenty VŠPJ
právoplatné.
Hosté: Mgr. Miloš Kraus
Program:
Projednání návrhu rektora VŠPJ na zahájení disciplinárního řízení se studenty oboru
Počítačové systémy, který převzala předsedkyně DK dne 2. 2. 2010.
Průběh jednání:
1. Předsedkyně komise informovala přítomné o obsahu návrhu rektora VŠPJ
na zahájení disciplinárního řízení se studenty oboru Počítačové systémy. Dne 25.
1. 2010 se k opravnému zápočtovému testu z Matematiky 1 dostavil student,
který se představil jako XXX, student 1. ročníku oboru PS. Student převzal zadání
úloh, podepsal se a začal pracovat. Po nahlédnutí do Informačního systému
VŠPJ ovšem vyučující zjistil, že se nejedná o jmenovaného studenta XXX, ale o
studenta YYY, studenta 1. ročníku oboru PS, který se za studenta XXX vydával.
Následující den se student YYY vyučujícímu formou emailu omluvil s tím, že již
nikdy podobné chování nebude opakovat. V emailu je též doznání, že „se
podvolil, aby šel psát zápočtovou práci“ za svého kolegu.
Vystupováním pod cizí identitou při opravném zápočtovém testu se student YYY
jednoznačně dopustil podvodného jednání a úmyslného hrubého porušení
vnitřních předpisů školy dle § 64 zák. č.111/1998 Sb.
Nabádáním k činu a umožněním, aby někdo vystupoval pod jeho identitou, se
také student XXX jednoznačně dopustil podvodného jednání a úmyslného
hrubého porušení vnitřních předpisů školy dle § 64 zák. č.111/1998 Sb.
2. K problému se postupně vyjádřili členové komise, hosté i předvolaní studenti.
3. Předvolaným studentům bylo sděleno, které sankce mu mohou být podle
Disciplinárního řádu VŠPJ uloženy a jakým způsobem jim bude doručeno
rozhodnutí rektora ve věci disciplinárního přestupku.
4. Předsedkyně DK navrhla, aby v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. (zák.
o vysokých školách) a Disciplinárním řádem VŠPJ byly studentům za disciplinární
přestupek uloženy tyto sankce:

•

•

student XXX – Sankce podmíněného vyloučení ze studia po celou dobu
studia při splnění následujících podmínek:
1) omluva vyučujícímu,
2) během studia nedojde k dalšímu disciplinárnímu přestupku.
student YYY – Sankce podmíněného vyloučení ze studia po dobu jednoho
roku, tj. do 31. 8. 2011, při splnění podmínky, že během této lhůty nedojde
k dalšímu disciplinárnímu přestupku.

Pokud výše uvedené podmínky nebudou splněny, budou studenti vyloučeni ze
studia.
5. Členové DK přistoupili k tajnému hlasování o návrhu sankce (viz bod 5), které
probíhalo v uzavřené části jednání komise.
Výsledek hlasování: PRO 4
PROTI 0
ZDRŽEL SE
0
Na základě výsledků tajného hlasování podává DK návrh na rozhodnutí rektora
(viz. bod 4) ve věci disciplinárního řízení.

V Jihlavě dne 29. března 2010

Mgr. Stanislava Pachrová
předsedkyně DK VŠPJ

