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Vaše Magnificence, vážený pane prorektore.
Spectabilis, vážený pane děkane.
Honorabilis, vážený pane promotore.

Dovolte mi, abych se pokusil stručně shrnout pět let studia na Fakultě sociálních studií, jejichž vyvrcholením je dnešní slavnostní akt.

Myslím, že nejsem sám, komu toto studium ze zpětného pohledu poněkud připomíná rozsáhlou a ambiciózní vědeckou práci, k jejichž tvorbě jsme tady byli vedeni. Na počátku jsme si museli stanovit jasný cíl – úspěšně absolvovat studium. A už samo toto rozhodnutí vyžadovalo vůli a odhodlání, které každý nemá. Proto jsme mohli, ale také nemuseli být překvapeni, že někteří kolegové nás po jednom či dvou semestrech opustili.

Potom jsme museli provést základní výzkum a seznámit se s teorií – museli jsme tedy dobře poznat toto prostředí. Zjistili jsme třeba to, že tradiční oslovení vyučujících z gymnázií „pane profesore, paní profesorko“ je jen špatný návyk, kterého se musíme rychle zbavit. Seznámili jsme se s nejen tím, co od nás fakulta požaduje – s kredity, specifikacemi kursů, náležitostmi seminárních prací a zkouškami, ale i s tím, co nám nabízí – s vynikajícím týmem vyučujících, ochotnými pracovnicemi studijního oddělení a v neposlední řadě kvalitním zázemím v podobě knihovny, studoven a samozřejmě informačního systému.

Vědecká práce se neobejde bez metod, a tak jsme se i my museli rozhodnout, jaký přístup ke studiu zvolíme. Žádní dva lidé nejsou stejní, každý je unikátní, a proto každému vyhovuje jiný druh rozvržení předmětů, jiné způsoby psaní seminárních prací, jiný styl přípravy na zkoušky. Ale tak jako všechny vědecké metody musejí vést k poznání, tak také způsob studia každého z nás musel vést k plnění požadavků, které na nás fakulta kladla. To, že zde dnes stojíme, je důkazem, že i tuto část našeho úkolu jsme zvládli.

Máme-li cíl, teorii a metody, můžeme se pustit do práce, v našem případě do studia. Nebylo to jednoduché, mnohokrát jsme naráželi na překážky, dělali jsme chyby a nevěděli jsme, co dál. Ale překážky jsou tady od toho, aby se překonávaly. Chyby jsou tu od toho, abychom se z nich poučili. A pokud člověk neví, co dál, měl by si uvědomit, že není sám. Že jsou tady lidé, na které se může obrátit s prosbou o pomoc. Studium nám totiž nedalo jen znalosti a dovednosti vědecké, ale i lidské a společenské. Koneckonců, jsme přece na Fakultě sociálních studií. Jak známo, věda, a zvláště pak ta společenská, je vždy kolektivní činností, a proto má také svoji neopomenutelnou lidskou stránku.

A právě proto bych nyní chtěl za všechny udělat to, co by mělo být i součástí každé vědecké práce, tedy vyslovit poděkování. Poděkování nejen celému týmu Fakulty sociálních studií, ale i všem těm, kteří nás během studia podporovali a museli s námi vydržet, tedy našim rodičům, příbuzným, partnerům, přátelům a známým. Jsem totiž přesvědčen, že bez pomoci, podpory a důvěry vás všech bychom to nikdy nedokázali.

Každá vědecká práce má svůj závěr. Jakousi symbolickou tečkou je právě dnešní slavnostní akt, ale současně bychom si měli uvědomit, že v závěru vědecké práce bývají nejen odpovědi, ale často také otázky pro budoucí výzkum či návrhy pro aplikaci výsledků. A právě to nás nyní čeká, protože znalosti a dovednosti, které jsme na Fakultě sociálních studií získali, musíme uplatnit v dalším životě. To bude opět záležet na naší vůli a našich schopnostech. Je to nová etapa té největší a nejambicióznější práce, které se říká „život“. A já nepochybuji, že i tu další etapu dokážeme úspěšně zvládnout a že si vždy budeme moci říci, že náš pobyt na Fakultě sociálních studií k tomu nezanedbatelnou měrou přispěl.

