Vážení senátoři, vážený pane Kolku,
rozumím tomu, že se někomu nelíbí ironická poznámka senátora Janáčka na FB. Není to ale žádné konstatování, ani
žádné obvinění. FB je komerční platforma, kterou není možno cenzurovat a rovněž vydávat za jakékoliv oficiální
stanovisko. Ostatně charakter diskuze, ze které je ona věta vytržena, je v tomto směru zcela evidentní. Reakce pana
Kolka mi v této věci připadá jako značně nepatřičná a obvinění z osočování konkrétních zaměstnanců ze zneužívání
prostředků za zcela jednoznačně přehnané. Byl vznesen pouze ironický dotaz. Přestože nikdo z “dotčených” nebyl
účastníkem oné diskuze, má právo na tento dotaz odpovědět NE. Co mi však připadá jako velmi znepokojující, je
označování tohoto ironického dotazu za kriminální čin šíření poplašné zprávy. Považuji to za součást nátlaku na ty
senátory, kteří jsou podepsání pod návrhem na odvolání děkana z června 2018. Výrokem na FB nedochází k
porušování platné legislativy a pokud má někdo názor, že ano, prosím, nechť podá trestní oznámení. Nerozumím
rovněž, proč by měl být senátor Janáček označován slovy “někdo takový, jako vy” , což implikuje jakousí podřadnou
hodnotu Tomáše Janáčka. Celkový tón dopisu pana Kolka mi připadá jako nepřiměřeně útočný a velmi nešťastný.
Zcela za hranou mi pak připadá žádost pana Kolka, aby předsedkyně Helena Bendová vysvětlila Tomáši Janáčkovi,
jak se má chovat vůči svým nadřízeným. Jde zcela o nepochopení akadamického prostředí, kdy student nemá na
půdě vysoké školy své nadřízené, natožpak senátor. Vysoká škola není firma. Celý tón dopisu mi připadá jako
extrémně vyhrocený a neadekvátní “prohřešku” senátora Janáčka. Jestli je zde nějaká autorita, vůči ní by měl
existovat respekt, pak je to právě senát fakulty. Bohužel se zdá, že v poslední době převládá snaha hodnotit a
účelově interpretovat kroky senátorů ze strany exekutivy školy a to považuji za velmi nešťastné. Byl bych proto rád,
abyste se k této věci vyjádřili i vy, jako představitelé senátu. Útok na jednoho z nás je současně útokem na instituci
jako celek. Permanentní oficiální výzvy k odstoupení a oficiální výchovné maily zaměstnanců školy dle mého názoru
nepatří ke způsobům vzájemné oficiální komunikace.
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