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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milé studentky, milí studenti,
právě před rokem, 10. března 2020, začala na ČVUT bezkontaktní výuka. Naučili jsme se sice
komunikovat na dálku, ale nyní stále více my, pedagogové, vnímáme, jak nám na fakultě schází
podstatná část akademické obce, studenti. A klademe si otázku, zda univerzita ještě plní svou
základní funkci – přispívat k rozvoji vzdělanosti a pokroku, a to za osobní přítomnosti učitelů a
studentů. Bylo to tak ve středověku na prvních univerzitách a mělo by to tak být i v dnešní době.
Jsem přesvědčen, že na položenou otázku můžeme dát kladnou odpověď. Drtivá většina mých
kolegyň a kolegů se rychle dokázala dobře vyrovnat s nečekanou situací. Jako největší úspěch
vnímám, že jsme, kromě přednášek a cvičení, zvládli laboratorní a praktickou výuku, projekty a
ateliéry. Mluvím v množném čísle, protože je to úspěch celé akademické obce, studentů i učitelů. Moc
vám za to děkuji. Velmi si také vážím iniciativy mých kolegů a našich studentů, kteří vytvořili tým
mentorů a doprovázejí studenty prvních ročníků bakalářských programů během náročného začátku
jejich vysokoškolských studií.
Chtěl bych vás všechny požádat – vydržte i nadále v úsilí vzdělávat sebe i druhé. Znovu bych
chtěl ujistit naše studentky a studenty, že vaši učitelé se budou i nadále maximálně snažit, aby
bezkontaktní výuka negativně neovlivnila vaše studium.
Chtěl bych také požádat zejména všechny zaměstnance fakulty, aby maximálně respektovali
všechna opatření systému ochrany před koronavirem. Dovolte mi připomenout tři základní
opatření:
 V maximální možné míře využívejte práci z domova.
 Budete-li nutně potřebovat pracovat na fakultě, před vstupem se otestujte.
 V prostorách fakulty důsledně používejte respirátory.
Rektor ČVUT v své výzvě napsal: „Je nesmírně důležité si uvědomit, že opatření našeho systému
ochrany fungují tak, že jejich dodržováním chráním především druhé! ... Prosím, přijměme tato
opatřeni jako své nástroje ve válce proti zdravotní krizi a také ve snaze minimalizovat sociální,
hospodářské a další společenské dopady pandemie, které budou tím horší, čím déle pandemie potrvá,
a ta potrvá tím déle, čím méně se budeme bránit.“
Přál bych si, stejně jako všichni lidé na této planetě, aby co nejdříve skončila tato obtížná, zmatená a
zděšená doba a my se mohli vrátit k normálnímu způsobu života. Kladu si ale otázku, kdy se tak stane
a co vlastně bude to „normální“. Asi je před námi ještě dlouhá cesta a možná si budeme muset
zvyknout na leccos nového, co bude už nastálo provázet náš život. Musíme hledět do budoucnosti
s nadějí, je přece před námi řada věcí, které bychom chtěli realizovat. A právě naděje a dobrá nálada
jsou mocné zbraně ve válce proti pandemii.
Děkuji vám za vše, co jste během uplynulých 12 měsíců bezkontaktní výuky udělali, prosím vydržte i
nadále, chraňte sebe i druhé a buďte lidmi naděje.
Přeji vám hodně zdraví a pohody.
Jiří Máca

