
Srdce univerzity  (Dies Academicus 2002) 
 Mám rád časná rána. Slunce maluje šikmé čáry, dlouhé stíny ostře kontrastují s proudy jasu. 
Rozdíly jsou zřejmé a vše je jasné. Scéna nového dne je připravena.  
Mám rád předjaří. V tom čase je plno skrytého těšení, naděje, že tma a chlad budou brzy pryč. Zárodky jara raší všude kolem a jsou připraveny ke startu. 
 Mám rád mládí.  Čas mnoha z vás, jak jste tu kolem. Tuším, že vaše mysl a srdce jsou 
nastavena právě takto. Jste soustředěni na objevování světa a je ve vás úžasná síla jej měnit.  
Mám rád univerzitu. Představuji si, že je společným prostorem pro vás mladé s námi staršími, místem, kde nad informacemi, poznatky a věděním dochází k setkávání dvou životních 
postojů. Dvou postojů, které náš student Ondřej Čapka metaforicky a kontrastně, jak to mladí dělají, označil jako Továrnu na sny a Domov důchodců. Oboje k patří k plnosti života, který 
žijeme.  
Mám rád lidi, kterým se něco daří. Mám radost z úspěchu těch, kdo převezmou ceny rektora univerzity za svou dobrou práci.  Pro některé je to znakem jejich pracovního jara, pro jiné 
znakem zralosti jejich dlouholeté práce.  Těším se, že jednou bude pan rektor udělovat ceny i vynikajícím učitelům.  
 Mám rád lidi tvořivé, kteří dokáží i něco navíc, než co je jejich práce. Mám na mysli studenty 
i učitele FI, kteří dnes odpoledne hrají své vlastní divadlo i studenty a učitele z FSS, kteří před pár dny uspořádali fotbalový turnaj a další reje k pátému výročí vzniku fakulty. Tak, sami od 
sebe, nabízí sobě i nám cosi pro radost, něco navíc. Jistě je podobných kolem nás více.  
Mám rád společná setkání a rituály, jako je to dnešní. Umožňují nám totiž něco pěkného sdílet a prožívat. Společné pěkné prožitky dávají, obrazně řečeno, bít „srdci univerzity“. Existence 
silného „srdce“ univerzity je hrozně důležitá, protože jeho prostřednictvím vidíme a předurčujeme svou budoucnost, ne jen pouhým rozmyslem. Racionální rozum spíše určuje 
cesty a prostředky, které si k dosažení cílů volíme. Silné srdce nám dává společnou vůli.  
Po získání skutečné naděje mít brzy pořádný kus univerzity v novém areálu v Bohunicích, nastává čas hledání dalších odvážných cílů. Nový kampus v Bohunicích bude novým ránem, 
příslibem možností, ale bude také po nás hodně chtít a hodně nás změní.   
Myslím, že takovým dalším odvážným a obtížným cílem je budovat „silné srdce univerzity“. Dáte-li každý kousek z toho svého, můžeme jej mít. Zkuste přemýšlet o tom, jak.  
Jsem si jist, že jej budeme velmi potřebovat.   
I z toho důvodu děkuji, že jste na dnešní shromáždění přišli.  10.5.2002 
Lubomír Kostroň  


