Dobrý den,
vzhledem k tomu, že mne pan tajemník vyzval, ať učiním „řádné opatření“, tak si dovolím se také
vyjádřit, i když budu, obávám se, trochu opakovat slova kolegy Jařaba. Coby předsedkyně AS FAMU
bych chtěla především říct, že senátoři mohou psát na Facebook i kamkoli jinam, co chtějí, a stejně tak
mohou vtipkovat, o čem chtějí. V této zemi existuje svoboda slova a vztahuje se i na senátory.
Na onen facebookový post Tomáše Janáčka podal podnět pan profesor Brabec už před několika dny a
senát o této věci bude jednat na svém příštím zasedání, které bude pravděpodobně 7. ledna.
Z mého osobního pohledu chci nicméně přeci jen rovnou podotknout, že nevidím důvod pro takové
rozčilení a byla bych moc vděčná, kdyby se tato mailová diskuse trochu uklidnila a ubylo v ní zbytečných
emocí – ten vtip na Facebooku nijak neatakuje studijní oddělení nebo pana tajemníka, nejvíc dotčen by
mohl být případně pan doktor Vlach, který se vůči tomu ale v tom vlákně na FB sám promptně ohradil.
Je zcela nepřiměřené jeden vtip na Facebooku označit za šíření poplašné zprávy, což je trestný čin se
sazbou odnětí svobody jeden až osm let. Je velmi neadekvátní z osobní, ironické konverzace dělat téma
oficiálního, institucionálního nátlaku na studenta, který je zde v emailech záměrně hrubě urážen („měl
byste se konečně nad sebou zamyslet“; „někdo takový, jako jste vy“) a vystaven něčemu, co vyznívá jako
vyhrožování („omluvte se a bude vše zapomenuto“; „jistě jste připraven nést zodpovědnost“;
„dostáváte se hodně blízko k porušení platné legislativy“).
Lze i pochopit, že jste se mohli cítit dotčení, že vám připadalo, že jste tím výrokem poškozeni, že se
znevažuje vaše práce, kterou se snažíte dělat co nejlépe a že máte potřebu se vůči tomu vymezit, to vše
lze pochopit. Ale prosím uvažujme nejen o tom, zda studenti mohou či nemohou psát vtipy na
Facebook, ale taky uvažujme o tom, jak v takové situaci naše instituce reaguje – jaký typ komunikace ze
strany školy vůči studentovi školy se tu v těchto mailech nastoluje. Osobně mám víc problém s tím
druhým.
S pozdravem,
Helena Bendová

