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Vážení přátelé,  

1. Události posledních dnů a hodin se nás všech velmi dotýkají. Neomluvitelný akt agrese 
Putinova režimu vůči suverénní a samostatné Ukrajině vzbuzuje v naprosté většině z nás 
velkou škálu emocí a obav. Důsledkem těchto pocitů však nesmí být apriorní negativní 
postoj vůči komukoli. Chtěl bych proto upozornit na text ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy, s jehož vyzněním se ztotožňuji. Chci také zcela jednoznačně říci, že nejsem 
ochoten vyhovět podnětům, které po mně žádají jakoukoli formu diskriminace, počítaje v to 
i požadavky na znemožnění dalšího studia či práce osobám či skupinám osob, a to pouze a 
výhradně na základě jejich příslušnosti k nějakému národu, národnosti či státu. Jsem rád, 
že tento postoj spolu se mnou zastávají i všichni členové vedení MFF UK. 

 
2. Na pořadu dne není ani nenávist ani diskriminace, na pořadu dne je snaha pomoci těm, kteří 

pomoc potřebují. Fakulta je připravena nabídnout či zprostředkovat cílenou pomoc finanční, 
morální i psychologickou všem, kteří na MFF UK studují nebo pracují a kterých se hrůzy 
války bezprostředně a osobně dotýkají. Podrobnosti o formách fakultní pomoci 
připravujeme.  Ohledně pomoci psychologické bych rád upozornil na tento či tento odkaz – 
na nich je možno okamžitou pomoc tohoto druhu hledat. Informaci o další připravované 
pomoci je možno najít na čerstvě otevřené stránce UK. Zároveň vyzývám celou matfyzáckou 
komunitu, aby zvážila poskytnutí pomoci těm, kteří ji potřebují, a to nejen cestou vhodných 
finančních darů důvěryhodným organizacím, ale i například shovívavějším přístupem ke 
studentům, jimž mohou události v jejich domovech výrazně snížit schopnost koncentrace 
na studium. 

 
3. Chci však také podotknout, že součástí zostřených vztahů na evropském kontinentu je 

bohužel i možnost diverzní činnosti v kyberprostoru. Vyzývám Vás proto, abyste ještě 
důsledněji a zodpovědněji chránili svěřená zařízení, a především zamezili zneužití osobních 
přihlašovacích údajů. V žádném případě tyto údaje nesdělujte žádné další osobě, a pokud si 
nejste jisti, zda se tomu už v minulosti nedopatřením nestalo, doporučuji příslušná hesla 
znovu nastavit. Věnujte zvýšenou pozornost otevírání e-mailů, zvláště pokud obsahují 
přílohy, odkazy nebo požadavky na zadání hesel. Věnujte pozornost tomu, kdo je 
odesilatelem, zda danou e-mailovou adresu znáte, zda je pro vás důvěryhodná a zda je 
věrohodné, že jde o skutečného odesilatele. Stejně tak prosím věnujte pozornost 
bezpečnostním varováním při návštěvách webových serverů. V případě jakékoli nejistoty 
kontaktujte okamžitě příslušné IT oddělení. Nenechávejte v chodu žádné citlivé zařízení bez 
dozoru zodpovědné a důvěryhodné osoby a neopouštějte svůj počítač v okamžiku, kdy jste 
nalogování či máte otevřeny citlivé soubory. Připomínám, že pro pracovní korespondenci je 
nezbytné používat výhradně pracovní adresy. 
Vím, že všechna tato opatření Vám mohou přijít jako samozřejmá.  Zkušenost však ukazuje, 
že je na místě probudit se z poklidné bezpečnostní dřímoty, do které mohla část z nás během 
času upadnout. 

 

Nejen fakulta, ale i celá naše společnost a s ní i celá Evropa či dokonce svět, jsou v poslední době 
vystaveny závažným zkouškám. Věřím, že jsme všichni připraveni v nich obstát se ctí. 

Držím nám všem palce. 

 

Mirko Rokyta, Váš děkan. 
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