
Vážený akademický senáte VUT v Brně!

My studenti Fakulty výtvarných umění se na Vás obracíme zneklidněni současnou situací na naší 
fakultě. Jde o vypsání konkursního řízení na několik vedoucích ateliérů naší fakulty, které proběhne 
tento týden. Současný pan děkan Mgr. Milan Houser slíbil ve svém volebním programu a i nám 
studentům při  osobních setkáních  v poslední  době,  že veškerá konkursní  řízení  budou probíhat 
transparentně,  tj. tak, aby bylo zjevné proč který uchazeč na vypsané místo uspěl či neuspěl. V 
současné chvíli však pan děkan i přes naše opakované žádosti odmítá zveřejnit jakékoliv informace 
týkající  se  těchto  konkursních  řízení  mimo  ty,  která  mu  nařizuje  vnitřní  předpis  naší  školy 
vztahující  se  k  tomuto  účelu.  Pro  nás  transparentní  průběh  výběrového  řízení  ale  znamená 
zveřejnění  nikoliv  toliko  počtů  přihlášených  uchazečů,  ale  také  jejich  jména,  materiály,  které 
předložili a v neposlední řadě také složení komise, která uchazeče bude hodnotit. Tyto informace 
Zákon o vysokých školách či související vnitřní předpis VUT nijak nezakazuje uveřejnit. 
Podle celkové situace  to  vypadá,  že vypsaná  výběrová řízení  mají  mít  likvidační  charakter  na 
současné vedoucí pedagogy ateliérů. Tito lidé jsou součástí názorové opozice pana děkana a také 
součástí kontrolního orgánu fakulty, tj. většina z nich je členem Akademického senátu naší fakulty a 
jeden z nich je dokonce jeho předsedou. 
Naše obavy jsme již v otevřených dopisech směrovali na akademický senát FaVU a na vědomí 
rektorovi VUT a děkanovi FaVU, bohužel jsme nedostali žádnou oficiální odpověď. A proto náš 
další dopis s nelehkou otázkou adresujeme Vám.
Berte, prosím, na vědomí naši nepříjemnou situaci a pokud je to možné, věnujte jednání našeho 
pana  děkana  zvýšenou  pozornost  tak,  aby  byly  zachovány  demokratické  principy  politického 
konsensu na naší škole. Vezměte též v potaz, ze nečestné, mlhavé jednání na jedné z fakult VUT by 
mohlo pošpinit pověst celé univerzity.
S pozdravem.

V Brně dne 9. května 2011

Na vědomí:
• prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c., rektor VUT v Brně


