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Vaše magnificence pane rektore,

spectabilis pane děkane,

honorabilis pane promotore,

honorabiles vyučující,

vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Je mi ctí promluvit jménem přítomných kolegyň a kolegů z magisterského studia na naší 

fakultě. Tento moment je pro nás všechny mimořádně důležitý. Nejen proto, že s některými

se již budeme vídat jen skrze přátelská setkání mimo fakultu a s některými v dalším, 

doktorandském studiu – ale především z toho důvodu, že nám tato chvíle poskytuje 

možnost se na chvíli společně zastavit a zadívat se zpět.

Troufám si říci, že charakter naší fakulty je do jisté míry výjimečný a přináší do českého 

prostředí mnoho nového. Myslím, že každý z nás, kdo prošel s trochou nadsázky 

přechodovými rituály prvních velkých zkoušek na bakalářském stupni, postupně zjistil, že 

studuje na fakultě, která se vyznačuje velkou vstřícností k netradičním tématům a nebojí 

se prosazovat, zakládat a vést studijní směry, typické propojováním disciplín a kritickou a 

tvořivou prací s nejnovějšími i zahraničními koncepcemi a poznatky – například historickou

sociologii, kterou jsem vystudoval. Po každém semestru, stráveném na fakultě, se nám 

stále více rozevíral pohled na svět, v jehož rámci jsme dostávali možnost překračovat 

standardní disciplíny a poznávat nové souvislosti. Z toho pramení i velká náročnost studia,

které si vyžaduje nejen mnoho času a práce, ale také schopnosti porozumět početným 

paradigmatům společenských a humanitních věd.

Někteří kolegové z našeho studentského spolku hrdě nosí fakultní trička s nápisem, 

zdůrazňujícím, že fakulta nás naučila „rozumět tomu, co většina považuje za nedůležité“. 

Tento nápis není snad připomenutím toho, že by se fakulta zaměřovala na témata 

marginální – to nikoli. Myslím, že je pouze mírně neskromné, když prohlásím, že tato slova

podle mého soudu spíše reflektují skutečnost, že Fakulta humanitních studií je na poli 

svého vědeckého zájmu neustále na předních místech. Zvláště poté, co jí vystudujete a 

začnete srovnávat, následně zjistíte, jak mnohostranně vás připravila na praxi, na 

vědeckou práci a používání jejích výsledků. To se týká jak studujících prezenční, tak 
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rovněž kombinované formy studia, kteří tvoří naši nemalou část. Ti, kteří vystudovali 

Fakultu humanitních studií, dostanou do svého dalšího profesního nebo vědeckého života 

velmi hodnotný základ, který mohou dále rozvíjet a jejich studium zůstane významnou 

dobou jejich života.

Již krátce po příchodu na fakultu jsem stejně jako mnoho dalších zjistil, že spektrum 

vyučujících je zde velmi široké. Zejména během bakalářského studia, které si stále udržuje

dosti liberální formu, mnoho z nás náhle zjistilo, že si musí na svoji zodpovědnost sestavit 

víceméně vlastní studijní rozvrh, který do značné míry plynul z rozhodnutí nejen „na co“, 

ale také „ke komu“ chodit. Mohu za sebe rozhodně říci, že pro mne a myslím, že i pro 

mnohé další studující toto dilema skončilo šťastně. Zjistil jsem, že na fakultě jsou 

mimořádně fundovaní vyučující a vědečtí pracovníci, kteří se vůbec neuzavírají před 

studentskými nápady, právě naopak. Své dilema „ke komu“ chodit jsem vyřešil a na jeho 

konci nestálo pouze mnoho výborných přednášek a seminářů, ale také zakotvení a 

rozvinutí mého badatelského zájmu. Za často mírně záhadnými a dlouhými názvy 

předmětů se na naší fakultě skrývají vyučující, kteří jsou skuteční vědci a kteří toho 

studujícím dávají velmi mnoho. Za to jim z celého srdce děkuji.

V této souvislosti bych rovněž rád poděkoval všem dalším zaměstnancům fakulty, kteří 

nás po celou dobou studia skutečně neobvykle trpělivě a vstřícně prováděli také jeho 

formálními náležitostmi. 

Zvládnout a dokončit náročné studium na naší fakultě je nemožné bez podpory všech 

blízkých a přátel. Sluší se na tomto místě poděkovat všem, kteří trpěli a tolerovali naše 

čtení povinných textů a knih dlouho do noci, naše víkendy, strávené nad přípravami ke 

zkouškám – kteří chápali, že kombinovaní studenti musí většinu své dovolené použít na 

pokrytí studijních povinností – kteří věděli a poznali, že svého studia si vážíme a fakultu 

začali chápat nejen jako zvláštní místo, které nás téměř pohlcuje – ale rovněž  jako místo, 

které sice vyžaduje velmi mnoho snahy a práce – ale také poskytuje radost.

Za léta strávená na fakultě jsem skutečně vděčný. Představují v pravém slova smyslu 

dobrodružství myšlení a poznání a stejně jako vy, kolegyně a kolegové, jsem velmi hrdý na
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to, že jsme své studium na naší fakultě završili a dospěli až sem, na toto krásné, 

významné a historické místo a vstoupili do památné tradice, kterou ztělesňuje.

Děkuji Vám všem.
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