
Spectabilis – (pane děkane), Honorabiles, Vážení členové vědecké rady, Drazí rodiče a milí hosté.  

Dovolte mi, abych Vás jménem studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity přivítal při příležitosti 

naší slavnostní promoce.  

Tímto slavnostním dnem končí většině z nás studentský život. Naše vynaložené úsilí nás dovedlo ke 

zdárnému konci.  Dorazili jsme do cíle, který jsme si na začátku našeho studia vytyčili, a právě dnes 

protínáme pomyslnou cílovou pásku.  

Byla to poměrně dlouhá, a abych pravdu řekl, i dosti trnitá cesta, po které nebylo vždy snadné kráčet. 

V období posledních tří let jsme se museli mnohému naučit. Tím nemíním pouze odborné znalosti a 

praktické dovednosti, ale i schopnost zvládat úkoly, které nám byly kladeny a mnohdy se vyrovnávat 

s nelehkými situacemi, jež nám stály v cestě. Všichni jsme poznali, co je to opravdový stres a téměř 

všichni, až na pár výjimek, jsme zažili trpkou chuť dílčích neúspěchů. To, že jsme zde dnes všichni 

společně, je důkazem, že jsme v této náročné zkoušce obstáli. 

Nyní zde nestojím proto, abych naříkal nad tím, jak to vše bylo obtížné… né nadarmo se přece říká, že 

studentský život je to nejkrásnější období v životě. 

Stojím zde proto, že mi byla dána důvěra, abych jménem svých kolegyň a kolegů vyjádřil náš dík všem, 

kterým jsme v mnohém zavázáni. Velký díl těchto díků putuje všem vyučujícím, kteří nám s velkou 

obětavostí zodpovědně předávali vědomosti, zkušenosti a životní moudra. Děkujeme jim za to, že na 

nás uměli být přísní a motivovali nás k lepším výkonům a vyšší zodpovědnosti při studiu. Děkujeme 

také ale za jejich velkorysost a shovívavost, a to zejména v momentech, kdy náš projev u zkoušek byl 

hoden spíše generátoru náhodných slov než mozku inteligentního studenta. Děkujeme jim, že se 

s námi dokázali zasmát, a že se mnozí z nich stali nejen našimi lektory, ale zároveň i přáteli a pro mnohé 

z nás také vzory. Standardem je také děkovat, že nás úspěšně směřovali ke zdárnému ukončení studia, 

avšak teď je mi již více než jasné, že se nás snažili nasměřovat mnohem dále… Děkujeme také celému 

personálu lékařské fakulty za to, že se staral o hladký průběh celého našeho studia. 

Během studia jsme také měli možnost potkat spoustu nových lidí, s nimiž jsme navázali přátelské 

vztahy, sdíleli s nimi své radosti i strasti a prožili mnoho krásných okamžiků, na které nikdy 

nezapomeneme. Bok po boku jsme získávali cenné zkušenosti, nabírali nové znalosti a učili se 

potřebným dovednostem. Nejednou jsme se museli vypořádat se stresem, když šlo do tuhého před 

zkouškou či zápočtem, a právě v těchto chvílích jsme nacházeli oporu jeden ve druhém. Vysokoškolský 

titul je sice považován zá úspěch jednotlivce, ale já v něm vidím společné úsilí nás všech, kteří jsme si 

po celou dobu navzájem pomáhali. 

Drazí rodiče, partneři a partnerky, manželé a manželky, děti, milí příbuzní a přátelé, i Vám náleží naše 

srdečné poděkování. Slovy nelze vyjádřit dluh, který vůči Vám máme, a tak nechť, prosté slovo 

děkujeme, je vyjádřením naší upřímné vděčnosti a úcty, kterou k Vám chováme. Věřím, že dnešek je 

dnem, kdy se naplnily Vaše naděje, které jste do nás vkládali. Jsem rád, že tady a dnes s námi můžete 

slavit náš dílčí životní úspěch.  

Dnešním dnem se mnoho z nás loučí se studentským životem, a jdeme vstříc něčemu novému. Vstříc 

dobrodružství s velkým očekáváním. Jednu školu sice opouštíme, ale teprve teď nás čeká, ta opravdová 

škola… škola života, ve které budeme stavěni před poměrně těžší zkoušky, na které však nebude vždy 

více pokusů, jako tomu bylo doteď. Nenechme se zastavit a nezoufejme nad neúspěchy.  Posouvejme 

se stále vpřed, protože jak řekl Jan Neruda: Kdo chvíli stál, již stojí opodál - den žádný dvakrát se již 

nenarodí, čin žádný dvakrát neuzraje. Přeji nám, absolventům mnoho štěstí a úspěchů. Přeji nám, 



abychom si dokázali plnit své sny, a abychom si do života zachovali ten mladý studentský optimismus, 

který nás doposud provázel.  

Vaše magnificence – pane prorektore, Spectabilis – pane děkane, Honorabiles, vážená vědecká rado, 

drazí hosté… Rád, bych jménem všech absolventů přislíbil, že se budeme snažit přispívat k šíření 

dobrého jména Lékařské fakulty Ostravské univerzity,  a že získané vědomosti a dovednosti, budeme 

se zájmem, dle našich možností a dle nejlepšího svědomí dále prohlubovat a uplatňovat v praxi. 

 

Vám všem, kteří jste se zde dnes sešli, patří náš upřímný dík a poděkování za to, co bychom bez Vás 

jen těžko dokázali. Děkujeme Vám  


