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Věc: Vzdání se funkce vedoucího Katedry logiky

Vážená paní děkanko.

Prostor, který jste mi ponechala k aktivitě, mi neumožňuje realizovat koncepci, na základě
které jsem byl jmenován do funkce vedoucího Katedry logiky. Využívám tedy Vaší nabídky
a k 2.12.2014 se této funkce vzdávám.

Předpokládám nyní, že v předepsaných termínech proběhne předepsaná nominační pro-
cedura, jejímž výsledkem bude, že jmenujete novou vedoucí či nového vedoucího z řad pra-
covníků katedry. Tento nový vedoucí bude mít mou plnou podporu. V mezidobí plní roli
vedoucí katedry dr. Bílková, která má rovněž mou plnou podporu. Já na fakultě zůstávám
přinejmenším do doby, než by nastaly další neblahé okolnosti, se kterými bych v očích lo-
gické komunity nechtěl být spojován. Z žádosti ve Vašem dopisu, abych své stanovisko sdělil
ještě před finalizací fakultního rozpočtu čili do úterka, usuzuji, že rozpočet Katedry logiky
v tomto okamžiku ještě definitivně stanoven není. V tom případě Vás prosím, abyste vůči
novému vedoucímu katedry logiky postupovala vstřícně a abyste mu (jí) i Vy poskytla svou
podporu.

Neodpustím si zopakovat, co jsem se Vám už snažil sdělit v říjnu: podle mého názoru jste
akci “redukce fakultního rozpočtu” vzala za špatný konec. Kromě toho, Váš včerejší dopis
obsahuje pro mě několik disharmonických zmínek. Nebylo nutné mi připomínat, že sekretářka
má mít jen půlúvazek, když přesně to jsem potvrdil jako domluvené ve svém předchozím
dopisu. Nebylo nutné mi sdělovat, že je nutné šetřit, když v tomtéž dopisu jsem navrhl
rozpočet pracoviště pro rok 2015 na úrovni 92% stavu z roku 2014 (balíček, VVZ, příplatek
za vedení). Navíc, z nutnosti šetřit nijak neplyne nutnost snižovat platy všem. Vaši nabídku,
že nepříjemnou povinnost informovat mé kolegy o snížení platů vezmete na sebe, lze pochopit
i jako nabídku setkat se s nimi a sdělit jim svou vizi budoucnosti našeho oboru na fakultě.
Pokud je to tak, jsem si jist, že by to ocenili. Snížení mezd na podlahu platových tříd plošně
všem považuji za natolik závažné opatření, že je třeba je všem zúčastněným vysvětlit (jinak,
než že “není jiné cesty”).

S pozdravem,

Vítězslav Švejdar


