
Otevřený dopis pro doc. JUDr. Ivana Malého, CSc., 

děkana Ekonomicko-správní fakulty MU 

 

 

V neklidném Brně, 27. února 2012  

 

Vážený pane děkane,  

obracíme se na Vás formou otevřeného dopisu, abychom vyjádřili svůj nesouhlas s pořádáním besedy 

s prezidentem Klausem, která je na Ekonomicko-správní fakultě plánována tuto středu, 29. února.  

Nesouhlasíme s tím, že je na akademickou půdu zván člověk, který akademickou diskusí a kritickým 

myšlením otevřeně pohrdá stejně jako lidé v jeho nejbližším okolí (např. Petr Hájek – ničím 

nepodložené zpochybnění evoluční teorie, Ladislav Jakl – ničím nepodložené popření škodlivosti 

pasivního kouření). Znepokojivý je i způsob, kterým prezident zneužívá svých spolupracovníků  

k útokům na své názorové oponenty (např. Petr Hájek - zpochybňování kněžství prof. Halíka navzdory 

vyjádřením arcibiskupa a dalších církevních hodnostářů). O postojích prezidenta k diskusi vypovídá 

také jeho veřejná podpora fašisticky smýšlejícím jedincům (např. nechvalně známý Ladislav Bátora 

donedávna působící na MŠMT, či Adam Bartoš, autor seznamu tzv. „pravdoláskařů“).   

Považujeme za znak nízké sebeúcty, že je na akademickou půdu zván člověk, který se studentům  

i akademikům otevřeně vysmívá. Není snad výsměchem skutečnost, že naprostý manažerský diletant 

byl prezidentem označen za nejlepšího porevolučního ministra školství? Není snad výsměchem 

skutečnost, že prezident, který sám za studia neplatil, označil studium na vysoké škole zadarmo za 

„parazitování studentů na zbytku naší společnosti“? A v situaci, kdy si demokraticky zvolené 

reprezentace akademických obcí, konkrétně Rada vysokých škol, Česká konference rektorů  

a akademické senáty, dovolí vyjádřit svůj nesouhlas s navrhovanými reformami, řekne prezident, že 

je „velmi pobouřen tím, co si akademický svět v tuto chvíli dovoluje.“ Skutečnost, že se beseda 

s prezidentem koná v době Týdne neklidu, pak jen umocňuje naše rozčarování. Pokud chceme, aby si 

nás vážili jiní, musíme si v prvé řadě umět vážit sami sebe. 

Považujeme za nezbytné zdůraznit, že nijak nezpochybňujeme Vaše právo na půdu fakulty kohokoli 

pozvat. Pouze se domníváme, že výběr hosta je krajně nevhodný a že tím ve svém důsledku konáte 

naší univerzitě i akademické půdě obecně medvědí službu.  

S pozdravem  

Mgr. Pavel Troubil, 

současný předseda Studentské komory Akademického senátu MU    

Mgr. Zdeněk Ručka, 

předseda Studentské komory Akademického senátu MU v letech 2009-2011 

 

 


