Disciplinární řád FF UP
Směrnice děkana
I. Úvodní ustanovení
Touto směrnicí upravuje děkan FF UP postup řízení se studentem, který poruší svým
jednáním příslušné právní předpisy nebo vnitřní nařízení fakulty a univerzity. Směrnice
vychází z § 64-69 Zákona č. 111/1998 SB., O vysokých školách. Navazuje na Disciplinární řád
pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15.12.1998 a Prováděcí normu
Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci na FF UP ze dne 1.9.2005. Směrnice se
vztahuje na všechny studenty zapsané na Filozofické fakultě UP.
II. Disciplinární přestupek
1. Disciplinárním přestupkem se rozumí porušení povinností studenta, právních ustanovení
upravujících vysokoškolské studium nebo vnitřních předpisů univerzity a fakulty. Jedná se
zejména o
a) Podvod
Jedná se zejména o využívání nepovolených prostředků při zpracovávání písemných testů
nebo při písemné přípravě na jakoukoliv ústní zkoušku, tedy opisování, používání
nepovolených pomůcek a elektronických materiálů, výměna testů apod. Dále se jedná i o
falšování údajů v průkazu studenta nebo o jakoukoliv manipulaci s údaji v systému STAG.
b) Plagiátorství
Za plagiarismus je považován jakýkoliv akt, při němž je jako vlastní prezentována práce
někoho jiného, ať už je převzata jako celek nebo jen její část. Mezi nejčastější projevy
plagiarismu se počítá doslovné převzetí části textu bez příslušné citace a uvedení zdroje a
přejmutí a přeformulování textu (např. celých odstavců) bez uvedení zdroje. Za plagiarismus
je dále považováno odevzdání stejné nebo jen částečně pozměněné práce ve dvou a více
různých předmětech ke splnění studijních povinností, pokud se tak děje bez vědomí
vyučujících daných kurzů. Více viz Článek V níže.
c) Závažné jednání proti univerzitě nebo fakultě
Takovýmto jednáním je čin, zejména trestněprávní, kde poškozeným je Univerzita Palackého
nebo Filozofická fakulta. Jelikož dobré jméno UP může být poškozeno i v případě, kdy škoda
vzniká třetím stranám, vztahuje se tento bod i na trestněprávní činy spáchané studenty, kde
poškozeným není Filozofická fakulta, ostatní fakulty a zařízení univerzity nebo univerzita
sama.
d) Hrubé jednání a výtržnosti
Hrubým jednáním se rozumí jakékoliv urážlivé jednání vůči všem pracovníkům, zejména
křivé obvinění pracovníků z protiprávního jednání, hrubé urážky ale i fyzické útoky na členy
akademické obce a všechny další zaměstnance univerzity.
e) Vnášení zbraní a jiných nebezpečných předmětů
Studenti nesmí do prostor FF UP, resp. vnášet žádné předměty, které lze považovat za střelné
či chladné zbraně, popř. látky, které mohou ohrožovat život či zdraví.

f) Nehrazení poplatků
Tento bod postihuje případy, kdy student v zákonné lhůtě nezaplatí vyměřený poplatek za
nadměrnou dobu studia.
III. Disciplinární sankce
1. Za některý z výše uvedených disciplinárních přestupků lze udělit následující sankce:
a) napomenutí
b) podmínečné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení
c) vyloučení ze studia
2. Od sankcí lze ustoupit, pokud samo disciplinární řízení vede k nápravě, a to zejména
v případech, kdy se student dopustil přestupku z nedbalosti nebo se nejedná o závažné
porušení studijních povinností, disciplinárního řádu nebo jiných předpisů.
3. Sankce jsou uděleny po projednání přestupku disciplinární komisí, která přihlíží
k charakteru přestupku, podmínkám za jakých byl spáchán, způsobeným následkům a stejně
tak i k dosavadnímu chování studenta.
IV. Disciplinární řízení
1. Disciplinární komise FF UP (DK) zahajuje řízení na návrh děkana anebo osoby jím
pověřené.
2. Účelem disciplinárního řízení je zjistit, zda byl spáchán disciplinární přestupek, jaké byl
povahy a jaké byly důsledky takového činu.
3. Student má právo být přítomen řízení a jednání DK a nahlížet do písemných podkladů a
zápisů z jednání.
4. Pokud DK shledá, že došlo k porušení disciplinárního řádu a byl tedy spáchán disciplinární
přestupek, navrhne DK děkanovi, aby studentovi udělil sankci podle čl. III, odst. 1
disciplinárního řádu. Pokud DK shledá, že ke spáchání přestupku nedošlo, navrhne děkanovi
zastavení disciplinárního řízení.
V. Plagiátorství
1. Vyučující a vedoucí všech písemných prací na FF UP Olomouc zvažují původnost práce
všemi jim dostupnými prostředky (např. theses.cz). Při vážném podezření na nepůvodnost
(plagiátorství) předloží záležitost vedení katedry, v rámci jejíhož programu k přestupku došlo.
Vedení fakulty a jednotlivých kateder reaguje také na podněty osob, které nejsou pracovníky
katedry. Při jakémkoliv podezření na plagiátorství je záležitost projednána s ohledem na
charakter nepůvodní práce.
2.
a)

Disciplinární přestupek
Za disciplinární přestupek v oblasti plagiátorství se považuje
i)
nepůvodnost (plagiát) na úrovni seminární práce (eseje),
ii)
opisování anebo podvod při písemném testu anebo zkoušce,
iii)
nepůvodnost (plagiát) u předložené verze diplomní práce předtím, než je
formálně předána jako ukončená (potvrzena na studijním oddělení a zavěšena do STAGu)

b)
Řešením disciplinární přestupků podle Článku V, odst. 2. pověřuje děkan FF UP
katedry, v jejímž programu se přestupek stal (příslušné katedry). Přestupek projedná komise
svolaná vedoucím příslušné katedry. Jednání se účastní navrhovatel a student. O rozhodnutí je
vyhotoven písemný zápis, který je doručen studentovi a uložen na katedře.
c)
Při prvním prokázaném přestupku udělí vedoucí katedry studentovi důrazné
napomenutí a práci uzná jako nedostatečnou, případně student musí předmět opakovat,
pakliže jej měl zapsán poprvé. Při druhém (a dalším) provinění předá vedoucí katedry
záležitost DK. Pokud DK rozhodne, že došlo k opakovanému disciplinárnímu přestupku podle
Článku V, odst. 2a, udělí studentovi napomenutí a navrhne děkanovi FF UP podmíněné
vyloučení ze studia. Při každém dalším přestupku v této kategorii navrhne DK děkanovi FF
UP vyloučení ze studia.
3.
Závažný disciplinární přestupek
a)
Za závažný disciplinární přestupek v oblasti plagiátorství se považují především
plagiáty diplomních prací (bakalářských, magisterských a disertačních) a jiných součástí
státních zkoušek. U písemných prací se přestupek týká materiálu od okamžiku jeho přijetí na
studijním oddělení FF UP a uložení do IS STAG.
b)
Pokud je některý z recenzentů diplomní práce (anebo jiná osoba) označí předloženou
diplomní práci za možný plagiát podle Článku V odst. 3, a svá tvrzení předběžně doloží,
předá vedoucí příslušné katedry záležitost DK. Předseda DK
- svolá DK k disciplinárnímu řízení
- předvolá na ni studenta
- požádá vedoucího příslušné katedry, aby pověřil odborníka v dané oblasti vypracováním
podrobnější analýzy a účastí na zasedání DK.
c)
Při disciplinárním řízení zvažuje DK (za přítomnosti zástupce příslušné katedry a
studenta) nakolik lze přestupek doložit a rozsah problematického textu. Na doložené
přestupky nahlíží s ohledem na následující rozlišení
i)
závažné nedostatky při použití standardního citačního aparátu, např. citovaná díla
někde v práci uvedena jsou, ale jsou citována ve větším rozsahu, než práce uvádí, citovaná
díla jsou nestandardní (internetové zdroje anonymního charakteru apod.),
ii)
plagiát menšího rozsahu: citovaná díla jsou v práci uvedena neprůhledně, rozsah
nepůvodního textu není velký,
iii)
citovaná díla v práci nejsou uvedena vůbec anebo jsou uvedena záměrně neprůhledně,
rozsah textu je podstatný.
d)
Pokud na svém řízení DK rozhodne, že došlo k prokázání přestupku podle
i)
Článku V, odst.c/i, udělí studentovi napomenutí. Projednávaná práce je hodnocena
jako nedostatečná, student ji musí přepracovat a předložit znovu.
ii)
Článku V, odst.c/ii, navrhne DK děkanovi FF UP podmíněné vyloučení ze studia.
Práce je hodnocena jako nedostatečná, student musí dostat nové téma a vypracovat novou
práci. Při opakovaném provinění podle Článku V, odst. c/ii navrhne DK děkanovi FF UP
Olomouc vyloučení ze studia.
iii)
Článku V, odst.c/iii, navrhne DK děkanovi FF UP Olomouc vyloučení ze studia.
e)
O svém rozhodnutí DK vyhotoví písemný zápis a vyrozumí o něm studenta a katedru,
v jejímž programu se přestupek stal.
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