Vážený pán kolega, milý Ondrej.
S nemilým prekvapením sme sa dozvedeli o rozhodnutí vedeckej rady našej Fakulty riadenia a
informatiky, ktorá Ti svojím hlasovaním znemožnila udelenie titulu docent. Poznáme Tvoju
habilitačnú prednášku a názory oponentov na Tvoju prácu. Vieme, že habilitačná komisia, ktorá sa
oboznámila nielen s habilitačnou prácou, ale aj s Tvojimi doterajšími výsledkami prezentovanými
v habilitačnom spise, jednomyseľne odporučila Vedeckej rade FRI udeliť Ti titul docent. Sme
presvedčení, že došlo k nepriaznivej zhode okolností, kedy si päť z 20 prítomných členov vedeckej
rady, napriek jasnému stanovisku oponentov a kvalifikovanému odporúčaniu habilitačnej komisie,
nevedelo vytvoriť názor na predloženú prácu. To, že hlasovali na základe subjektívnych pocitov,
možno bez porozumenia Tvojmu vedeckému prínosu znamenalo, že za Tvoje menovanie docentom
bolo 15 hlasov a 5 členov sa hlasovania zdržalo. Proti nebol nikto. Ďalších 10 členov sa rokovania
vedeckej rady nezúčastnilo. Tak návrh neprešiel o jeden hlas.
Na našej fakulte je veľa ľudí, ktorí si myslia, že by fakulta mala byť hrdá na to, že s ňou spolupracuje
(a preto sa na nej chce habilitovať) úspešný doktorand z Princeton University so skúsenosťami
s vývojom softvéru u svetovo vedúcich spoločností. Vieme, že nerozumieš nespravodlivému
rozhodnutiu vedeckej rady ešte viacej ako my a mohol by si zatrpknúť voči akademickej komunite,
ktorá nevytvára podmienky pre intenzívny výskum a niekedy ho svojimi mylnými rozhodnutiami aj
brzdí. Slovenským pomerom ale omnoho viacej pomôže, pokiaľ zostaneš v akademickom prostredí aj
s postavením, ktoré Ti prináleží.
Preto by sme Ťa v mene podpísaných členov našej akademickej obce, ktorí sa s Tebou v minulosti
stretávali pracovne, chceli poprosiť, aby si ešte raz podal svoju habilitačnú prácu na našu fakultu,
znovu prešiel habilitačným konaním a znovu sa postavil pred vedeckú radu našej fakulty. Veríme, že
vyššia účasť členov vedeckej rady by mohla znamenať, že nebude chýbať hlas pre Tvoje menovanie
a zároveň nám prinavráti presvedčenie, že má zmysel pracovať naďalej pre našu fakultu a nemusieť
sa hanbiť za rozhodnutie jej vedeckej rady.
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