Apel na rektora Českého vysokého učení technického v Praze
My, níže podepsaní, vyjadřujeme velkou nespokojenost s vystupováním a působením prof. Petra
Konvalinky, rektora Českého vysokého učení technického v Praze.
Vyjádření pana rektora na říjnovém zasedání Akademického senátu ČVUT byla vyhýbavá,
znevažující akademický senát, potažmo celou akademickou obec a místy až dětinská. Pan rektor
nebyl schopen vyvrátit obvinění směřující na jeho osobu, uspokojivě odpovědět na výzvy fakultních
akademických senátů ani vyjádřit se k nejasnostem kolem osobních prověrek členů akademické
obce. Často se pouze odvolával na to, že by jeho odpověď mohla být použita proti němu při
soudním řízení. Zejména v případě otázky na to, zda proběhla či neproběhla schůzka mezi panem
rektorem prof. Konvalinkou, bývalým poradcem rektora Ing. Elfmarkem, bývalým kvestorem
Ing. Pelikánem a bývalou ředitelkou SÚZ Ing. Kabourkovou, považujeme odmítnutí odpovědi
s odvoláním se na soud za velmi nevhodné. Pan rektor takovým jednáním totiž vytváří pocit, že ke
schůzce došlo, ale pan rektor ji nechce přiznat. Toto je jediným logickým odůvodněním odvolání se
na soud namísto prostého popření oné schůzky.
Ještě více zarážející je způsob, jakým pan rektor v rozmezí maximálně několika málo hodin či spíše
minut mění své postoje. To, co v první chvíli striktně odmítne a popře, již za chvíli připouští
a posléze přiznává. Na základě takovýchto protichůdných vyjádření pana rektora můžeme směle
tvrdit, že přinejmenším v jednom případě lhal.
Všechny tyto postupy jsou v naprostém rozporu s tím, jak o sobě pan rektor tvrdí, že je čestný, vždy
transparentní a otevřený. V přímém rozporu s transparentností je také mazání příspěvků na
sociálních sítích a blokování určitých uživatelů v dalším přispívání na profil pana rektora.
Pan rektor vším, co je výše popsáno, znevažuje nejen svoji funkci a osobu, ale také všechny členy
akademické obce – jak akademické pracovníky, tak studenty – a absolventy ČVUT i celou vysokou
školu jako takovou. Přitom by právě rektor jako statutární zástupce měl být nejen pro studenty
vzorem mj. v oblasti etického chování, mravních zásad, schopnosti sebereflexe, otevřenosti
a transparentnosti.
Vyzýváme prof. Petra Konvalinku k rezignaci na funkci rektora. V případě, že pan rektor výzvu
neuposlechne, vyzýváme Akademický senát ČVUT, aby z důvodu ztráty důvěry navrhl prezidentovi
České republiky odvolání prof. Petra Konvalinky z funkce rektora ČVUT.
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