
Vaše Magnificence pane (pro)rektore,
Spectabilis pane (pro)děkane,
Honorabilis pane promotore,
vážení členové akademické obce,
milé kolegyně magistry, milí kolegové magistři,
vážení hosté, dámy a pánové,

dostalo se mi cti promluvit dnes za nás, čerstvé absolventy Matematicko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy.  Tento den je pro nás významným milníkem na životní cestě. V prvním 
ročníku našeho studia jsme se pustili do putování po neprobádané krajině, jakési říši Za 
zrcadlem, a teď se za ním ohlížíme. Za tímto zrcadlem se nachází svět abstraktních symbolů 
oproštěných od papíru a inkoustu, svázaných jen pár axiomy a pravidly. Mnohé je tam 
podobné, ale nic docela takové, jak jsme byli zvyklí.

Jedinou jistotu v takovém světě nám dává formální metoda, jejíž kouzlo jsme měli možnost 
během studia objevit. Přišli jsme ovšem i na to, že ony symboly jsou pouhým odrazem našich 
myšlenek a modelem, ne vždy adekvátním, námi vnímaného světa. Jako informatici jsme 
mnohokrát, často i bolestně, zjišťovali, že nástrahy na nás snad častěji než v říši Za zrcadlem 
čekají na přechodu mezi těmito dvěma světy.

Pro toto dobrodružné putování jsme nalezli dobré průvodce v našich učitelích: profesorech, 
docentech, doktorech a asistentech, kteří nás trpělivě vedli od našich prvních krůčků až po psaní 
závěrečných prací. Velmi si vážíme jejich vysoké odbornosti, ale také vtipu a přátelského, 
kolegiálnímu přístupu. Jen s   jejich pomocí jsme se dokázali zorientovat v tom, co by jinak 
mohla být jen nepřehledná změť znaků a formulí. A právě od nich jsme získali i některé cenné 
zkušenosti s tím, jak svět za zrcadlem propojit se světem každodenním, a dát mu tak smysl.

Zvláště vděčni jsme těm, kteří nám ukázali, že matematika a formální algoritmy nemusí být 
svěrací kazajkou, ale lze je použít jako spolehlivý stavební materiál pro tvůrčí a často 
nekonvenční myšlení. Naučili jsme se od nich, že všechny metody mají své meze, že důležité je 
umět se dívat na problémy čerstvýma očima a být otevřený inspiraci. Děkujeme vám.

Jsem přesvědčen, že úspěšné zvládnutí takové cesty je závislé právě na těch, kteří vás 
provázejí. Není myslitelné bez osobního kontaktu, individuální pozornosti a vstřícné atmosféry. 
Jsme vděčni, že jsme mohli studovat na škole, kde jsou tyto kvality stále nedílnou součástí 
studia. Děkujeme za to naší fakultě: nejen jejím akademickým pracovníkům a vedení, ale 
i studijním referentkám a sekretářkám kateder.

Zvlášť děkujeme svým rodičům a blízkým za jejich trpělivost, víru a podporu. Bez vás 
bychom to nedokázali.

Na závěr mi dovolte přání: Přeji Matematicko-fyzikální fakultě, aby si zachovala a dále 
rozvíjela svého ducha, a nám, absolventům, abychom dovedli zúročit jak pevný základ 
matematických metod, tak tvůrčí inspiraci, které jsme během studia získali.


