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Dobré odpoledne, dámy a pánové,  

vidíte před sebou velmi rozpolceného předsedu. Jsem tady ještě dříve, než jsem se bál, že 
budu, ale konstatuji, jak s oblibou říká pan proděkan Gregor, že jakkoli tuto funkci 
nepřijímám s radostí, tak jsem se s tou myšlenkou sžil v tom smyslu, že mi došlo, že se jaksi 
musím prožít k tomu, abych pocítil určitou vděčnost, že mohu být účasten záležitostí, díky 
nimž budeme směřovat ve prospěch naší fakulty.  

Necítím radost, ale necítím ani strach, spíš jakousi bázeň, jak se zpívá v jedné staré české 
duchovní písni – s bázní, ale beze strachu. Bázeň cítím proto, že jde o hodně – totiž o fakultu, 
o naše obory, o naše působení. Strach ale necítím proto, že nemám žádnou osobní politickou 
agendu, považuji to spíše za osobní morální úkol, kterého se budu snažit zhostit co nejlépe, 
a hlavně nemám strach proto, že mám o svém působení zde jistou představu, která by snad 
mohla být inspirující (ovšem rozhodně nikoli nárokující), představu, o které bych 
s dovolením řekl několik málo slov, než pokorně přijmu roli senátního moderátora.  

Chtěl bych říci, že nejsem politický tvor. To je věc niterná a vy jím buď jste, nebo nejste. 
Politiku jistě považuji za důležitou, považuji ji za přínosnou a zajímavou, domnívám se, že to 
je umění  

toho, co se může. Ve své funkci bych ale rád zastupoval i druhou důležitou dimenzi politiky, 
totiž dimenzi toho, co se má. Myslím si, že je nesmírně důležité, aby politika byla etická.  

Cokoli zde o své představě říkám, prosím, ať neberou úkorně ti, kteří senát řídili 
a spravovali přede mnou, jako jakýsi kontrast. Neumím si představit, že bych hodnotil práci 
senátu, jehož jsem nebyl součástí. Naopak bych velmi rád poděkoval všem v čele 
s dosavadním předsedou Janem Chromým, že v minulých letech působili tak, že předání 
kompetencí probíhá hladkým způsobem.  

Jako člověk, který se zabývá mimo jiné starými kulturami, kulturou germánskou, zde 
nemohu nevzpomenout jedno důležité slovo, vlastně pojem – je to pro mě klíčové slovo 
v mnoha ohledech. Použil jsem je – je to zároveň slovo, pojem a obraz – již před nedávnem, 
když jsme slavili sto let naší univerzitní anglistiky. Tam to byla perspektiva oborová, zde to 
je perspektiva fakultní, a myslím si, že mají mnoho společného, že jsou niterně spojeny a že 
jedna nemůže být bez druhé.  

Tím důležitým pojmem je souručenství. Staroanglická či anglosaská raně středověká kultura 
byla přes všechnu svoji syrovost kulturou nesmírné vzájemnosti. Byla to kultura, v níž jeden 
za druhého ručí. Volební hlasy, za které jsem vděčný, považuji za projev takového 
souručenství. Ti, kdo mi je dali, jsou moji ručitelé, bez nichž bych nebyl věrohodný. Chtěl 
bych věrohodným zůstat i na konci toho dvouletého období, kdy se budu svým ručitelům 
zpovídat, byť samozřejmě nejenom jim. Toto souručenství je vztahem, je to morální vztah, je 
to dimenze morální.  

Souručenství je samozřejmě zároveň také společenstvím, je to tedy něco konkrétního, je to 
cosi fyzického. Přál bych si, abychom - a to je moje přání pronášené jako ona nenárokující 
inspirace – abychom zde v senátu byli s tichou noblesou věcní, aby senát byl věcným polem 
debat, v nichž mohu nakonec považovat za své vítězství, jsem-li ve věcné debatě přesvědčen 
o svém původním omylu, protože to může být jenom ku prospěchu fakulty.  



Přál bych si, abychom neřešili věci osobně a zákulisně, vím, že politika se bez toho nikdy 
neobejde, ale byl bych rád, a jsem připraven pro to udělat všechno, aby taková byla co 
nejméně. Stejně tak bych byl velmi nerad, kdybychom k sobě přistupovali předsudečně. 
Soustřeďme se na věcný argument – i v tenisovém zápase, chcete-li být úspěšní, se přece 
také díváte na míč, a jen periferně na soupeře. Dovolte příklad – v minulých dnech během 
politických jednání o složení předsednictva vzniklo určité nedorozumění, či spíše jakýsi 
komunikační šum, mezi mnou a jedním z dalších účastníků jednání. Já jsem tohoto člověka 
vzápětí vyhledal a řekl jsem mu, že se mi daná věc nelíbila. Věc jsme si vyjasnili a já jsem jej 
upozornil, že podstata toho našeho setkání je v tom, že se setkáváme tváří v tvář, že o sobě 
nemluvíme za zády toho druhého.  

Hodně se mluví o tom, jak jsem rovněž vycítil v několika minulých dnech, o poměru 
fakultních generací, o mladých a starých. Myslím si, že máme velkou možnost, a dostáváme 
velký dar, abychom kombinovali dary mládí, které možná všechno neví, ale leccos může, 
s přednostmi stáří, které mnoho zná, byť leccos už nemůže. Příkladem budiž snad anglistika, 
kde se na pouhé mrknutí oka naší doyenky, paní profesorky Libuše Duškové, zdatné 
obsluhovatelky počítačových programů a vedoucí publikující síly našeho ústavu, do špalíru 
řadí mladí dynamičtí doktorandi.  

Myslím si také, že se nemáme příliš zabývat tím, co bude ve vzdálenější budoucnosti, 
v příštím volebním období, pod dalším vedením fakulty. Opět tenisově řečeno, je třeba – aniž 
bychom ovšem zároveň nechtěli postupovat strategicky – hrát ten náš zápas míč za míčem, 
fiftýn od fiftýnu. Pak myslím máme velkou šanci, jak společných darů využít.  

Zároveň si musíme uvědomit, a to bez nejistoty a úzkosti, že začátky nového vedení, které se 
radikálně změnilo, musejí být hledající. Není to nutně tápání. Všechny kromě přítomných 
pánů historiků nás asi občas klame paměť, ale myslím si, že těžkými začátky prošla 
i významná administrativa stehlíkovská, k jejímuž působení se fakulta bude nepochybně 
vracet jako k velké správě děkana, který velmi významně jako první z děkanů porevolučních 
fakultu otevřel veřejnosti a světu.  

Stojíme zde „titíž my“, stejní, a přece nevyhnutelně jiní zástupci fakulty, a já bych byl 
nesmírně rád, kdyby se nový senát stal skutečně tou platformou, s jejímž jménem na štítě 
jsem kandidoval, to znamená oporou vedení a zároveň jeho věcnou opozicí.  

Myslím si, že již není potřeba dlouho mluvit dál. Myslím si, že máme mít k sobě úctu, protože 
ta je nutným předpokladem sebeúcty, a naopak. Myslím si, že máme zaujímat smělý, ale 
zároveň konstruktivní postoj vůči onomu prostoru navenek, který se s oblibou vymezuje 
jako prostor mezi zimou a chládkem. Jsem přesvědčen, že od nás všech lze v tomto smyslu 
očekávat to nejlepší, především dobrou vůli a nasazení.  

Nyní přecházím vlastně k dalšímu bodu našeho programu, a to je volba předsednictva. 
Dovolím si v doznívání toho, co jsem se pokoušel vám sdělit v minulých minutách, ještě říci, 
že i budoucí předsednictvo je takovým malým souručenstvím, kdy jeden ručí za druhého, 
kdy jeden stojí při druhém v zájmu společné věci.  

Snad mi nebudete mít za zlé – a já se nedočetl, že by to bylo v rozporu s nějakým senátním 
předpisem –, když zde svou představu o tomto předsednictvu řeknu zcela konkrétně. K té 
představě mě dovedla jednak jednání, která musela proběhnout (a já pevně věřím, že ti, kdo 
je se mnou vedli, potvrdí, že byla korektní a věrna principům, o kterých jsem tady mluvil), 
jednak – a hlavně – kritérium rozložení hlasů v proběhlých volbách. V duchu toho, co jsem 



řekl, bych byl totiž velmi nerad, kdyby tento senát byl od počátku vnímán jako polarizovaný 
mezi nějaké frakce.  

Moje představa je tedy taková, že bych velmi rád jako s místopředsedy spolupracoval 
s Jakubem Jirsou a Samem Zajíčkem. Dále bych byl velmi rád, kdybych na místě členů 
v novém předsednictvu mohl uvítat Annu Matys a po nesnadné, a přesto doufám zralé úvaze 
i svého mladšího bratra Petra. K tomu jenom dodávám, že kdyby k tomu snad neměl stačit 
jeho druhý nejvyšší počet hlasů ve volbách, je nás doma pět sourozenců, a já si přesto 
dovoluji kandidovat jen jediného.  

To je má představa, následující jednání s ní samozřejmě nestojí a nepadá, jenom jsem 
považoval za dobré, prospěšné, užitečné vás s ní seznámit.  

prof. Jan Čermák 


