
Vaše Magnificence, Spectabiles, Honorabiles,
vážené kolegyně a kolegové,
vážené dámy a pánové,
přátelé,

doktorská promoce je věru neobyčejná příležitost. Předstoupili jsme před 
vás, neboť se nám podařilo na naší cestě dojít skutečně daleko. Většina z 
nás na tomto či podobném místě již třikrát skládala slavnostní sliby a 
možná se pokaždé sama sebe tázala, zdali se nám podaří se vrátit. Tato 
velká nejistota, doprovázející naše studium, se po každém jednotlivém 
vyslovení stávala ještě naléhavější. Završení doktorátu je především velký 
návrat, kdy se vracíme na stejné místo, ale sami jsme se mezitím proměnili, 
často zásadně. Co takovou proměnu doprovází? Jistě jsme získali mnoho 
zkušeností, dospěli jsme k poznání a kromě toho snad načerpali jistou 
vzdělanost a moudrost.

Stoická filosofie měla za to, že moudrost není nic jiného, nežli dáti se vést 
rozumem a naopak, hloupost není nic jiného, než být ovládán vášněmi. 
Dospět až k doktorátu, což by se doufejme dalo chápat jako jeden z 
projevů moudrosti, však znamená nejen mnoho důsledného uplatňování 
rozumu. Již slavný renesanční humanista ve své Chvále bláznivosti napsal, 
že pravou moudrost získává jen blázen, který se do všeho pustí a má 
osobní účast na nebezpečnosti svého podniku. Podle něj „Dvě věci nám 
totiž hlavně překážejí, abychom získali správné poznání: ostýchavost, jež 
drží ducha v temnotách a strach, jenž jasně ukazuje člověku nebezpečí.“

Mnoho z nás po zakončení magisterského studia stálo před těmito 
překážkami. Tázali jsme se, zdali se máme vůbec pokusit o další krok! Je 
to přeci jen cesta významně jiná, mnohem náročnější, doktorand kráčí 
víceméně sám a kromě podpory svých blízkých a rodiny se často může 
spoléhat pouze na případné rady a pomoc svého školitele. Vykročit dále 
však podle mého soudu nebylo možné, pokud bychom kromě rozumu 
neměli svoji vlastní vášeň, pokud bychom se nenadchli pro zkoumání 
nějakého problému, pokud bychom již v sobě dlouho nenosili naléhavou 
otázku, na kterou bychom toužili znát odpověď, pokud bychom slovy 



Thomase S. Kuhna ve svých vědeckých paradigmatech nerozpoznávali 
zákeřné pomyslné hádanky, které jsme chtěli stůj co stůj rozluštit.

Velmi dobře jsme věděli, že na konci naší cesty, na konci doktorského 
studia, zpravidla nečeká zisk nebo světská sláva, ale snad poznání, určitá 
moudrost a zodpovězení otázek, které nám nedávaly spát. Věděli jsme 
také, že nebude snadné naši vášeň, která nás poháněla během doktorského 
studia, po jeho zakončení převést do našeho dalšího života a působení. To 
je výzva, před kterou stojíme právě teď. Završení doktorského studia je 
totiž velký návrat, ale v žádném případě konec naší cesty.

Přeji vám, abyste se na této cestě byli schopni vyhnout všem nebezpečím a 
aby vás na ni provázelo poznání, vzdělanost a moudrost. Přeji vám, aby 
vás tato cesta zavedla do míst, kam lidský duch dosud nepronikl.


