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Projev rektora
Honorabilis
Spectabilis,
Vážení hosté,
Vážené studentky a studenti.
Dovolte, abych blahopřál našim absolventům k významnému životnímu úspěchu,
k dokončení svých studií.
Dovolte, abych vyjádřil radost z mimořádně kvalitních disertačních prací letošních
absolventů MBA, BA a BBA. Vaše znalosti i disertační práce se úrovní plně shodují
s absolventy prestižních univerzit ve vyspělém světě. Zařadili jste se mezi globální elitu.
Vážené absolventky a absolventi studia pod akreditací AAHEA USA.
Dnes končíte jednu etapu ve svém životě, jejíž cíl jste si stanovili sami. Končíte studium a
jste šťastní, že jej máte za sebou. Když jsem s vámi mluvil při předávání závěrečných
prací, často jste mně řekli, že jste na svoji práci hrdí. To je právě ten cíl, které mělo vaše
studium dosáhnout. Všechny vaše práce jsem viděl a mohu vám potvrdit, že si myslím, že
jste všichni překonali sami sebe. Dnes se vidíte jinak, než když jste ke studiu nastupovali.
Zvolili jste si velice náročná témata, a i když jste si jistě několikrát za dobu jejich řešení
mysleli, že to snad ani nezvládnete, dokázali jste to.
Určitě již víte, že není na světě nic, co by pro Vás bylo nedosažitelné. Jediné, co
potřebujete, je rozhodnout se a začít pracovat.
Věnujte, prosím, nyní několik minut zamyšlení nad tím, jaký by měl být Váš životní cíl.
Jan Tříska, skvělý česko-americký herec, na konci své životní pouti
konstatoval:
„Žít šťastný a spokojený život, to není náhoda, která spadne z nebe,
nebo se stane zásluhou okolností. Žít šťastný a spokojený život je
především osobní rozhodnutí. Rozhodnout se žít takový život, aby mi na něm záleželo.“
A James Lee Valentina, skvělý spisovatel, vám vzkázal
„Teď je čas, abyste udělali odvážné rozhodnutí pro budoucí úspěch. Rozhodněte, co je
pro vás důležité a co nikoliv. Musíte nejdřív vědět, co chcete, než to můžete udělat. Takže
rozhodněte přesně, po čem skutečně toužíte.“
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Stanovit si dnes životní cíl, v této velice nestabilní a málo předvídatelné společnosti, není
jednoduché. Žijeme ve společnosti, v níž se postupně ztrácí tisíciletími ověřené životní
hodnoty jako je čest, láska, pravda, spravedlnost, úcta k životu, vzájemná úcta lidí.
Co mně ale nejvíce trápí je skutečnost, že se ve společnosti rychle ztrácí lidskost.
Schopnost člověka jednat jako člověk. Být lidským znamená mít srdce, slušnost a cit.
Postupně se ztrácí dokonce schopnost společnosti a jednotlivců rozlišovat to, co lidské je
a co lidské není.
Až příliš často kolem nás vítězí hrubá síla nad lidstvím. Mamon nad lidstvím. Ztrácí se
odpovědnost každého člověka, včetně našich vůdců, za další lidské bytosti a jejich osudy.
Za krásnými slovy se často skrývají zlí lidé, kterým jde jen o jejich prospěch a o jejich
peníze.
Věřte ale, milé absolventky a absolventi, že existují zákony mnohem vyšší, než ty, které
vychází ve věstnících. Jsou to právě ony zákony lidství.
A existuje také soudce, který je mocnější, než ten, který soudí v taláru. Je to Vaše
svědomí, kterému se budete ze svých činů celý život zpovídat.
Můj život mě přesvědčil o tom, že by člověk nikdy neměl udělat nic, co se jeho svědomí
zásadně vzpírá. Jakákoliv takto získaná výhoda, se vždy po určité době ztratí. To je ta
vyšší spravedlnost, která každého dožene. Byl bych moc rád, kdybyste mně uvěřili.
Hlavní problém je v tom, že naše společnost prioritně převzala materiální pojetí života.
Lidé jsou bohatí a mají k dispozici více prostředků, než ke své existenci potřebují. Avšak
tato hojnost jim štěstí nepřináší. Je to dáno tím, že materiální bohatství nikdy nemůže
samo o sobě přinést štěstí. Civilizace v historii umíraly vždy v okamžiku, kdy byly velice,
velice bohaté.
Nedopusťte, aby se to stalo vám.
Každý z nás usiluje o to, aby prožil šťastný život. Vědci zkoumají, co to je šťastný život
a jak ho dosáhnout. Co mají šťastní lidé v hlavě a v životě jinak?
Martin E. P. Seligman, profesor psychologie na Pensylvánské univerzitě a
31. nejcitovanější psycholog 20. století, na základě analýzy více než sta
různých návodů na šťastný život, počínaje Buddhou a konče moderními
motivačními řečníky, nabízí následující koncept, postavený na třech pilířích:
1.

pilíř - příjemný život

Jedním ze zdrojů pocitů subjektivního štěstí je příjemný život. Takový život, ve kterém
pravidelně zažíváme co nejvíce pozitivních podnětů a emocí.
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Zdálo by se, že možnost zařídit si takový život je v naší civilizaci přímo úměrný množství
peněz, které máme k dispozici. Psychologické studie však ukazují, že zde zdaleka neplatí
přímá úměra.
Ukazují, že čím více jsme vystavováni příjemným podnětům, tím méně jim věnujeme
pozornosti a tím menší mají vliv na náš subjektivní pocit štěstí.
Moudrý Dalajlama kdysi konstatoval:
„Že nedostanete vždy to, co chcete, je někdy obrovské štěstí“.
2. pilíř – seberealizující život
Seberealizující život je takový život, během něhož se můžeme co nejvíce věnovat
činnostem, které nás těší. Ať už v práci, v rámci rodinného života, vztahů nebo volného
času.
Představuje to naprosté pohroužení se do smysluplné, tvořivé aktivity, kdy naplno
využíváme svá nadání a svůj potenciál.
Pokud to ekonomicky zvládnete, hledejte si práci, ve které se budete moci především
realizovat. Práci, do které se budete denně těšit.
3. pilíř - smysluplný život
Pro náš pocit štěstí a spokojenosti nestačí jen to, zda zažíváme příjemné pocity a zda nás
to, co děláme, těší a baví. Vedle pohodlí a radosti člověk hledá smysl toho všeho.
Smysluplný život je zaměřený na hledání čehosi vyššího.
Uspokojení této potřeby člověk nachází, pokud se může podílet na činnostech, které
přesahují uspokojování jeho vlastních potřeb, nebo potřeb jeho nejbližších.
Pomoc druhým nám přináší zvláštní a z ekonomického pohledu nepochopitelné pocity
uspokojení.
Učiňte tedy dnes odvážné rozhodnutí pro budoucí úspěch. Rozhodněte, co je pro vás
důležité a co nikoliv. Udělejte vše pro to, abyste Vy, Vaši blízcí a lidé z Vaší komunity
prožili šťastný život.
Vážené absolventky a absolventi,
dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na Vašem dnešním úspěchu podíleli.
Především Vašim blízkým. Pomáhali Vám a i oni toužili po tom, abyste studium úspěšně
dokončili. Jste jim za svůj dnešní krásný den zavázáni, abyste jim jejich pomoc oplatili.
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V naší společnosti začíná být podceňován význam rodiny. Rodina je ale pro Vaše štěstí
rozhodující faktor.
Dovolte jen několik myšlenek Lva Nikolajeviče Tolstoje:
„Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.“
„Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.“
Kolik moudrosti je vloženo do následujících vět Miroslava Horníčka:
„Domov - není prostor, ale proces.
Tady se schovávám před deštěm a zimou,
tady žiju,
tady trávím svůj volný čas,
tady se rodí moje rodina.
A proto Vám doporučuji, abyste zvážili, jak k těm třem pilířům modelu životního štěstí
Seligmana, připojit pilíř čtvrtý – budování krásné, spokojené rodiny a svého domova.
Vážené absolventky a absolventi,
naše země je nádherná a nikde ve vesmíru, kam se Vaše generace brzy vypraví, takovou
možná ani nenajde. Na této zemi si vybudujte budoucnost.
Jak kdysi konstatoval indický politik Mahátma Gándhí
„Budoucnost závisí na tom, co uděláme v současnosti.“
Proto jsme této problematice na naší poslední přednášce věnovali tolik
pozornosti.
Protože
„Cílem vzdělávání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu
života,
po ní opatrně vykračoval,
pamatoval na minulost,
znal přítomnost a
předvídal budoucnost.“
To řekl Jan Amos Komenský
A i o to jsme spolu při Vašem studiu usilovali.
K vzdělání a moudrosti patří také pokora.
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Přemýšlejte nad moudrými slovy čínského filozofa Lao-c':
„Příčina toho, proč řeky a moře přijímají úctu stovek horských potoků, spočívá v tom, že
leží pod nimi. Tímto způsobem tedy mohou vládnout horským potokům.
A tak moudrý člověk, který chce být nad druhými, se ponižuje.
A aby se dostal před ně, staví se za ně tak, že ačkoli stojí nad nimi, nepociťují jeho váhu,
a i když stojí před nimi, nechápou to jako nespravedlnost.“
Pokora je vyjádřením nejvyššího poznání a základem životní spokojenosti a úspěchu. Její
absence vede vždy ke katastrofě.
Škoda, že je tak málo pokory kolem nás.
K pokoře patří umět se radovat z každodenních maličkostí. Schopnost radovat se z
maličkostí patří k zapomenutým uměním. Všichni spěcháme za velkými cíli a
zapomínáme, z čeho se vlastně skládá život.
Radujte se z maličkostí. Často máte pocit, že jen velké události, neobyčejná díla a luxusní
dárky Vám mohou přinést radost, po níž toužíte. Není to tak. Tyto velké věci většinou
vyžadují značné úsilí a nakonec zjistíte, že z nich máte jen zřídkakdy takovou radost,
jakou jste očekávali. Velmi často potom přijde zklamání.
Existují radosti, které mohou vznikat po celý den. Musíte se jen učit je hledat.
Mohou být v denním světle, ve vůni růže, v ptačím zpěvu, v čerstvém vánku na tváři, v
hlase milované osoby. Radujte se a těšte se ze všech těchto věcí. Čím více radosti najdete
v maličkostech, tím více se Vám bude zdát, že krásu a radost lze najít všude a v každé
věci.

Vážené absolventky a absolventi,
dovolte, abych poděkoval všem akademickým i provozním pracovníkům za péči, kterou
věnovali zabezpečení Vašeho studia.
Albert Einstein německo-americký fyzik, autor teorie relativity kdysi vyslovil myšlenku:
„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“
Všechny texty, které jste prostudovali, systém hodnocení realizovaný tak,
abyste byli citlivě směřováni k vyšším výkonům, tito lidé projektovali právě
s vizí, abyste dosáhli na radost z tvořivosti a poznávání Vašich, ničím
neomezených možností.
Hluboce se před svými kolegy skláním. Dovolte, abych svým i Vaším jménem poděkoval
paní prorektorce prof. Mgr. Ivetě Hashesh, PhD, MBA, která se o Vás starala po celou
dobu studia a bez nadsázky Vám věnovala kus svého života.
Děkuji.
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Vážené absolventky a absolventi,
končíte svá studia. Zítra ráno již nebudete vstávat s myšlenkou, že musíte nastudovat
další modul, že musíte vypracovat další dílčí projekt, že musíte dokončit do termínu
disertační práci.
Pokud chcete v této době exponenciálně se rozvíjejících znalostí uspět a najít si práci,
která vás naplní, musíte neustále studovat rozvoj mnoha disciplín, které určují úroveň
Vašeho oboru. Ve svém studiu se nikdy nezastavujte, protože ten, kdo se zastaví jen na
krátký čas, jen těžko zpoždění dohání. Máte k dispozici skvělé vzdělávací instituce po
celém světě. Potřebujete si jen neustále rozvíjet znalosti angličtiny, abyste mohli tyto
netušené možnosti využívat.
Dovolte, abych v závěru těchto našich společných úvah upozornil na skutečnost, že
zatímco dvacáté století bylo zaměřeno na materiální stránku života člověka, následující
část 21. století se zaměří na duchovní rozvoj společnosti i jedince.
Budete se učit využívat své vědomí i nevědomí a
budete se hluboce zamýšlet nad mnohými znalostmi našich předků a různých učení.
Jsem si jistý, že opustíte pojetí člověka jako deterministického stroje. Můžete očekávat
změny tak veliké, že si je dnes ještě neumíme ani představit. Rozvoj osobnosti bude
Vaším ústředním tématem.
A právě v tomto chaosu světa by Vám mohly pomoci principy k dosažení šťastného
života, kterým jsme spolu věnovali několik minut. Možná se někdy k těmto myšlenkám
vrátíte a byl bych rád, kdyby vám uměly správně poradit.
Vážené absolventky a absolventi,
něco krásné končí a něco ještě krásnější právě nyní začíná.
Eleanor Rooseveltová, manželka Franklina Roosevelta, amerického
presidenta moudře konstatovala:
„Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům.“
Přeji Vám tedy krásné sny o své budoucnosti, které se Vám určitě splní.
Vážené absolventky a absolventi,
loučím se s Vámi a
přeji Vám, abyste co nejlépe využili získané znalosti ve prospěch Vás i dalších lidí.
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Přeji Vám, abyste se ve své profesi stali vůdčími osobnostmi.
Přeji Vám, abyste se pro Vaše blízké, pro spolupracovníky a komunitu, stali oporou a
vzorem.
Přeji Vám do dalšího života hodně spokojenosti, zdraví a radosti.
Hodně štěstí.

