
Vaše Maginificence pane prorektore, Spectabilis pane děkane, Honorabiles vážené paní 

proděkanky, pane proděkane, vážení členové vědecké rady, drazí rodiče a přátelé, milí hosté. 

Dovolte mi, abych Vám oznámil, že ročník 2013-2019 oboru všeobecné lékařství Lékařské 

fakulty Ostravské univerzity úspěšně ukončil svá studia a bude dnes slavnostně promován. 

Uplynulo šest let od momentu, kdy jsme poprvé usedli do lavic v prvním ročníku.  Ač šest let 

je z pohledu věčnosti času jen letmá chvilka, v životě lidském je to dlouhá doba. Trvá to 

dlouho, než se ze středoškoláka vychová mladý lékař. A trvá to ještě déle, než se mladý lékař 

vytříbí v odborníka, který svými zkušenostmi, zručností, intuicí a svým morálním kreditem 

vytváří z lékařství nejen vědní obor, ale i jistý druh umění.   

Lékařské povolání, i jeho studium, je náročné, někdy fyzicky, častokrát časově a skoro vždy 

psychicky, a proto, drazí rodiče, sourozenci, příbuzní, partneři, kamarádi, buďte na své blízké 

patřičně hrdí! Zdolali první velký a obtížný krok ve svém životě a bláhoví jsou ti, již si myslí, že 

toho lze dosáhnou bez jakékoliv pomoci. Jste to právě Vy, naše rodiny, kdo přispěl velkou 

mírou k tomu, aby se sen o dnešním dni stal skutečností. Když jsme byli vyčerpaní, pomohli 

jste nám a to nejen materiálně. Podpořili jste nás, když jsme byli na konci duševních sil a byli  

tolerantní, když jsme museli dát přednost povinnostem před Vámi. To vše, a mnohem víc, 

mohli darovat a dát jen ti, kteří nás mají opravdu rádi. Děkujeme.  

Dovolte mi mít ještě malou prosbu. Vaši nejbližší dnes vykračují do svého profesního života a 

stávají se ve spoustě ohledů  soběstačnými. Avšak coby lékaři, budou muset mnohdy 

překročit práh pracovní doby a předepsaných povinností, aby pomohli druhému člověku. 

Proto setrvejte ve Vaší podpoře a toleranci i nadále, bude potřeba a to hlavně nyní, 

v začátcích.  

Milí kamarádi, kolegové,  

 dokázali jsme to! Gratuluji vám! Možná jsme občas nevěřili v úspěch, naše rodiny 

vždy věřily. Mnohdy jsme se ocitli v nesnázích, ale kamarádi vždy pomohli. A především jsme 

to my sami, kteří bojovali a nikdy to nevzdali. Prožili jsme bezpochyby ta nejkrásnější léta 

našich životů. Na základní škole byl člověk bezstarostný, byť trochu nesvobodný. Na střední 

škole přibylo starostí, ale (zato) svoboda rostla. Právě až na vysoké škole, jsme měli možnost 

snoubit všechny tyto krásy mladého života. Svobodně, coby plnoletí, jsme poznávali nové a 

stále si mohli zachovat určitou bezstarostnost především proto, že jsme nebyli ještě prací 

povinni. Tato etapa dnes končí a já musím nostalgicky zavzpomínat. Zprvu vystrašení na 

anatomickém ústavu nás ještě jako děti vychovávali odborní asistenti, abychom si zvykli na 

nový způsob výuky. Na fyziologickém ústavu jsme se naučili ptát nejenom na otázky co a kde, 

ale také proč, nejenom na tvar a hmotu, ale i funkci. Na patologii nám připomněli, že v kráse 

a složitosti člověka se nemoc může projevovat v nejrozličnějších formách a že nemoci budou 

naším denním chlebem. A poté přišly naše první klinické zkušenosti a nepřeberné proudy 

humoru, zajímavých situací a anekdot jakožto produkty naší nezkušenosti. Kupříkladu 

pohmatové vyšetření břicha tak bázlivými a chabými prohmaty, že bychom v našem 

krásném, českém, korpulentním národě nevyhmatali ani spolknutý míč. Dále poslech 



vedlejších dýchacích fenoménů, které tam zkrátka nikdy nebyly nebo správně provedené a 

zapsané vyšetření, ale ze zcela jiného tělesného otvoru, než jaký byl indikován. Bylo to 

krásné a já vám za to děkuji. Slovy, dnes již klasiků, Uhlíře a Svěráka; Prožil bych to s vámi 

ještě jednou.  

Kamarádi, kolegové, 

dovolte, abych se dotkl také tématu, nad kterým jistě spousta z nás přemýšlí. Jsme 

absolventy lékařské fakulty, která je nová a jako takoví se možná budeme muset potýkat 

s jinou situací než naši kolegové z jiných lékařských fakult, které mají etablované jméno a 

dlouholetou tradici.  Možná se setkáme s jistými očekáváními, nejistotou a možná i 

nedůvěrou ze strany našich zaměstnavatelů, nadřízených či kolegů. Nemějme jim to za zlé. Je 

to přirozená reakce každého člověka na něco nového, neznámého. Nenechme však, aby nás 

to pohltilo, je to jejich boj, jejich adaptace na novou situaci. My se musíme soustředit na 

dobře odvedenou práci, prohlubování našeho vzdělání a bude- li to nutné, uděláme i určitý 

krok navíc, abychom si zasloužili uznání a své místo v budoucím kolektivu. Lhostejnému, 

línému a sobeckému člověku nepomůže ani diplom z nejslovutnější univerzity. Jsme to my, 

absolventi, kteří vytváříme jméno a tradici naší škole.  

A nyní se obracím na Vás, vážení akademici, abych Vám sdělil, že tito absolventi splní svůj 

úkol se ctí. Přestože jsem  neměl možnost poznat všechny své spolužáky osobně,  s většinou 

z nich jsem strávil nějaký čas během  studia,  stáží i mimo školu a mohu zcela upřímně říci, že 

mají v sobě vše, co mají mít. Jsou tam lidé nebývale pracovití a snaživí, obdivuhodně nezdolní 

a bojovní a také lidé výjímečně nadaní.  Věřím, že uspějí a někteří z nich udělají díru do světa. 

Mohli jsme vyniknout právě díky Vašemu vedení. Učili jste nás, že je úctyhodné, když má 

lékař podrobné znalosti ve své specializaci, ale nic nepředčí všeobecný přehled a schopnost 

nahlížet na člověka jako na celek. Vedli jste nás k tomu, abychom se vždy připravovali 

poctivě, protože dobře připravený student či lékař nepotřebuje štěstí a koneckonců štěstí 

přeje připraveným. V praxi jste nám předvedli, že je někdy důležité si obhájit vlastní názor 

byť i před autoritou, protože je to mnohem cennější než prázdné přikyvování a že musíme 

neustále svádět boj s lidskou hloupostí a začít především u nás samotných. Jsme neskonale 

vděční, že jste nám předávali vědomosti, zkušenosti a životní moudrost, mnohdy během 

výkonu Vašeho lékařského povolání, vždy nezištně a obětavě. Byla to pro nás čest, děkujeme 

Vám. Rovněž jsme chtěli poděkovat osobě, která nás provázela celým studiem. Byla při nás 

v dobrém i ve zlém a vždy stála na naší straně. Paní proděkanko Závacká, děkujeme. Přeji 

vám všem mnoho zdaru ve vaší profesi, ještě více úspěchu v osobním životě a především 

pevné zdraví. Děkuji 

Ostrava 3.7.2019 


