
Vyjádření nově jmenovaného ředitele Rychnovského k petici 

zaměstnanců ÚVT + následující reakce 
 

Od: Lukáš Rychnovský <rychnovsky@ics.muni.cz> 
Komu: uvt@ics.muni.cz 
Předmět: RE: Prohlášení zaměstnanců ÚVT k situaci 
Datum: 27.1.2012 11:41 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

rád bych zareagoval postupně na jednotlivé body vašeho prohlášení, které vyplývají z mých kroků ve 

vedení ÚVT.  

Restrukturalizace ÚVT, která by mohla jakkoliv ohrozit chod ÚVT nebo projektů, v žádném případě 

nenastala a nenastane. Doposud byly učiněny 2 kroky. Prvním je odvolání bývalého vedení a 

jmenování nového, méně početného. Dosavadní náměstci se přesunuli nebo jim byla nabídnuta 

pozice i nadále se podílející na vedení ÚVT. S tím souviselo i schválení organizačního řádu ÚVT. 

Druhým krokem bylo převedení 2 oddělení (Oddělení systémové správy a Odděleni geografických 

informačních systémů) mimo svůj dosavadní kontext. 

Mým primárním úkolem je nyní stabilizovat ÚVT po tak velkém zásahu, jako je odvolání ředitele, 

který svoji pozici zastával po tak dlouhou dobu. Věřte mi, že je to nesmírně složitý úkol. Zároveň bylo 

nové vedení pověřeno oddělením rozpočtu provozní a výzkumné části ÚVT. Jakákoliv debata o dalším 

směrování libovolné z těchto částí nebo jejich celku je předmětem celouniverzitní diskuse.  

Dovolte mi také zareagovat na jednotlivé body vaší žádosti 

1. Žádné další změny se v organizační struktuře již dělat nebudou. Počkáme na závěry 

celouniverzitní diskuse a poté představím návrh dalších případných změn. 

2. Toto by měla zastat již avizovaná rada pro informační technologie. 

3. Místa ředitele ÚVT i případné součásti zajišťující služby budou obsazena řádným výběrovým 

řízením. 

S pozdravem 

Lukáš Rychnovský 
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Od: Aleš Křenek <ljocha@ics.muni.cz> 
Komu: uvt@ics.muni.cz 
Předmět: RE: Prohlášení zaměstnanců ÚVT k situaci 
Datum: 27.1.2012 14:32 
 
Pane řediteli, 

dovolím si Vaši argumentaci poněkud zpochybnit. 

Přijetí nového organizačního řádu, který nenechává v uspořádání ústavu kámen na kameni, a k jehož 

kvalitám už jsem se vyjádřil dostatečně, je samo o sobě zásadní změnou a současně potenciálním 

ohrožením veškeré činnosti ÚVT. Změny v žádném případě nejsou kosmetické, jak se nám snažíte 

podsouvat. 

Deklarované oddělení provozní a výzkumné části je také samo o sobě zásadní reorganizací, jejíž 

účelnost byla opakovaně zpochybněna, a která musí nejprve projít regulérní diskusí. Požadavkem 

vedení univerzity na důkladnější audit finančních toků tyto změny nelze ospravedlňovat. 

Místo stabilizace ÚVT se Vám prozatím daří vytvářet atmosféru strachu, ve které se řada lidí z 

existenčních důvodů bojí otevřeně přihlásit ke svému pohledu na věc. To je zejména v akademickém 

prostředí netolerovatelné. 

 

Last but not least, v tomto kontextu, spolu s "kulturou" provedení změn ve vedení ústavu, má 

nabídka bývalým náměstkům podílet se na vedení nepříjemnou pachuť úplatku. 

-- 

Aleš Křenek 
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Od: David Antoš <antos@ics.muni.cz> 
Komu: uvt@ics.muni.cz 
Předmět: Re: Prohlášení zaměstnanců ÚVT k situaci 
Datum: 29.1.2012 0:37 
 
Páni ředitelé, kolegové, 

reakci pana Rychnovského na naše včerejší prohlášení jsem četl mnohokrát, a obávám se, že čím déle 

ji studuji, tím méně jí rozumím. 

Bohužel nechápu, jak je možné poté, co došlo jen k maličkým změnám ("byly učiněny 2 kroky") mít 

pak jako primární úkol "stabilizovat ÚVT po tak velkém zásahu, jako je odvolání ředitele". 

Zkusím to tedy takto: jaké tedy plánujete konkrétní kroky a jak povedou ke stabilizaci ÚVT? 

S pozdravem, 

D.A. 
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