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Vážený pane rektore, 

v prvním kole volby kandidáta na funkci děkana Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, 

které se konalo v pátek 5. dubna 2019, jsem byl jediným kandidátem. Získal jsem tři kladné 

hlasy, zatímco zbylých devět bylo záporných – dva hlasy byly proti, sedm zdržení se, přičemž 

nikdo nechyběl a žádný hlas nebyl neplatný.  

Do funkce děkana fakulty jste mne jmenoval na základě volby Akademickým senátem FI MU a 

takto získaného mandátu. Vzhledem k tomu, že ve stávající situaci již evidentně obdobným 

mandátem nedisponuji, dovoluji si Vám tímto předložit svou rezignaci na funkci děkana Fakulty 

informatiky Masarykovy univerzity. 

Jsem si vědom toho, že hlasování Akademického senátu FI MU po formální stránce nebylo 

hlasováním o odvolání děkana. Pokud bych ale z této situace nevyvodil výše uvedený důsledek, 

nutně bych setrváváním ve funkci poškozoval zájmy fakulty, kterou mám reprezentovat. Mé 

postoje nebo kroky by mohly být zpochybňovány otázkou, nakolik ještě jako děkan reprezentuji 

fakultu, jejímž jménem jednám, a nakolik pouze sebe, což by podle mého názoru fakultu 

poškozovalo. 

Se svou vizí a programem pro fakultu se budu snažit uspět v kandidatuře na děkana fakulty 

v dalším kole volby této, nebo ve volbě nové, v níž bych mohl být poměřován s nějakým dalším 

kandidátem. Z věcného hlediska mám také za to, že více kol hlasování ve volbách bylo 

vytvořeno kvůli zužování výběru z více kandidátů a hledání volby odpovídající maximalizaci 

dílčích preferencí volitelů na bázi jednoduchého většinového hlasování, nikoli jako nástroj 

dialogu mezi voliteli, ve kterém své preference volitelé během volby upravují: u jediného 

kandidáta ve volbě není žádný teoretický argument pro více kol hlasování, protože jediné 

hlasování preference směrem k jednomu maximu jasně vyjeví – další hlasování se od něj může 

lišit pouze v důsledku změn preferencí u některých z volitelů. 
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Jsem přesvědčen o tom, že akademická samospráva fakulty je pro univerzitu i fakultu zásadní 

hodnotou a že ke konkrétním krokům orgánů akademické samosprávy nelze zaujímat 

stanovisko, jako by se nestaly, nebo jako by byly jen výsledkem nějaké neuváženosti, která 

bude vzápětí napravena kroky opačnými. Respektovat stanoviska orgánů akademické 

samosprávy i jejich důsledky považuji za důležitější a pro akademické prostředí prospěšnější 

než hledání důvodů, proč se i v této situaci držet pozice resp. zastávané funkce. 

 

S pozdravem, 

                            Jiří Zlatuška 
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