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V knize Příběh československé psychologie autoři (Ivo Čermák, Radovan Šikl, Dalibor 

Vobořil, Vladimír Chrz, Miroslav Filip, Markéta Černá, Simona Hoskovcová a Daniel Heller) 

provedli sérii rozhovorů s předními žijícími či relativně nedávno zesnulými českými 

psychology, generací narozenou mezi léty 1916–1937 (Jiří Hoskovec, Hana Junová, 

Ferdinand Knobloch, Stanislav Kratochvíl, Jaro Křivohlavý, Milan Nakonečný, Ivo Plaňava, 

Ivo Pondělíček, Pavel Říčan, Vladimír Smékal a Jan Srnec). 

Struktura rozhovorů je, i přes různost zpovídajících, držená stejnou linií, inspirována 

hermeneutickou metodologií s cílem sdělit čtenáři nejen fakta, ale popsat i „Zeitgeist“ neboli 

ducha doby se všemi pochopitelnými, ale obzvláště nepochopitelnými hrůzami a krutostmi 

doby vykloubené z kloubů, tedy života psychologů ve státě ovládaném a terorizovaném 

Komunistickou stranou Československa (KSČ).  

Tuto knihu není možné „nečíst“ či jakkoliv „obejít“, naopak by měla být povinným 

kánonem z historiografie české moderní psychologie 20. století, je to zkrátka „mus“ četby. A 

tím „povinné“, nemyslím vůbec literaturu vypisovanou v univerzitních kursech, ale literaturu 

existenciální, formující, která je vývojovou součástí každého psychologa v ČR.  

Existuje mnoho argumentů, proč tomu tak je. K naší (psychologů jako profesní skupiny) 

argumentační a mentální výbavě má patřit silné povědomí, že psychologie byla po roce 1948 

vědou oficiálně nevítanou, nepříliš podporovanou a vysoce manipulovanou. Ve 20. století byl 

komunisty potenciál psychologie jako vědy, která zkoumá mimo jiné lidskou motivaci, zcela 

správně vyhodnocen jako ideologicky vysoce rizikový, protože např. výzkumem motivace lze 

vytvořit prostor nejen pro metodiky umožňující „manipulaci s lidmi“, ale obzvláště obraně 

proti takové manipulaci. Samozřejmě kontrola takových vědeckých ideologií ve vztahů 

k chování a ovlivnění chováni občanů tehdejšího Československa musela být striktně 

kontrolována, z čehož vyplýval dnes těžko pochopitelný ideologický tlak na představitele 

tehdejší univerzitní psychologie, srov. vzpomínky prof. Smékala na chování prof. Chmelaře 

už při pouhé zmínce jména T. G. Masaryka! Tento ideologický tlak vedl k nedozírným 

škodám personálním a vědomostním, kterým čelíme dodnes. V jejich důsledku došlo v první 

řadě k vyhození z akademické dráhy či akademickému přeřazení nadějných mladých 

psychologů (srov. konkrétně rozhovor s J. Křivohlavým, ale prakticky se všemi ostatními) na 

pozice rovnou nevědecké, popřípadě jim bylo přiděleno jiné téma/pozice, než chtěli zkoumat 

či se v ní specializovat. Pozice těchto lidí byly nahrazeny v lepším případě impotentní 

vědeckou mediokritou poplatnou ideologii KSČ či rovnou osobami spolupracujícími s STB. 

Pokud těmto osobám bylo ponecháno místo (nejčastěji bez možnosti vývoje v akademických 

hodnostech), tak jejich kreativita byla, co se týče vědeckých témat, ideologicky kontrolována 

a určováno, který rukopis či jeho část je publikovatelná či nikoliv (srov. např. rukopisy M. 

Nakonečného či S. Kratochvíla).  
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Při takto „spravovaném“ oboru není divu, že těmto předním psychologům se zpět na patřičné 

pozice podařilo vrátit až po sametové revoluci v r. 1989, u některých však již profesně 

v relativně pokročilém věku. S výsledky tohoto neblahého vývoje do r. 1989 bojujeme 

dodnes: počet psychologů ku počtu obyvatel v ČR v některých nejvíce postižených oborech; 

počet vědeckých publikací ku počtu psychologů; rozpočty na výzkum v psychologii (oproti 

jiným oborům), platové poměry na katedrách psychologie (oproti jiným oborům), personální 

obsazení akademických sborů; riziko redukce psychologie na její komerční aplikace ad. Toto 

vše se děje, protože celá tato generace špičkových psychologů nemohla po dobu cca 40 let 

systematicky vzdělávat, ovlivňovat, trénovat generace po ní následující. Můžeme tedy pouze 

snít sen, kde by např. byla česká psychologie, kdyby Fakulta sociálních studií MU v Brně 

mohla být založena dříve a prof. Smékal na ní mohl působit svobodomyslně celý život atd. 

apod. u všech jmenovaných. 

O to neuvěřitelněji působí výsledky všech jmenovaných, jmenuje namátkou zářný 

příklad J. Křivohlavého, který vytvořil světoznámý systém bezpečnostních barev či 

Knoblochův příspěvek ke světové psychoterapii, který byl uznáván o to více i po jeho 

emigraci či Pondělíčkův přínos k medicíně popálenin z psychologického pohledu! Talent, 

pracovitost, znalosti, lidské kvality a motivace těchto našich psychologů vedly k tomu, že se 

uplatnili i přes překážky ve všech jim KSČ přidělených profesních specializacích, doma či 

v zahraničí. Z knihy si čtenář odnese zážitek nezměrné rezilience všech jmenovaných i pocit 

profesní „cti“, pokud jsme se s nimi mohli setkat ve studiu psychologie či v profesním životě.  

Osobně jako naprostý „zelenáč“, který neprošel koncentračním táborem, nesledovala jej 

STB, nevyhodili jej z práce pro vyznání či profesní orientaci, tak čtení této knihy představuje 

„bolest“ i „román formování“ (Bildungsroman) současně. Bolest, protože generace budoucí 

by už nikdy neměly tuto zvůli člověka na člověku dopustit, patří to nutně k historické paměti, 

kterou si nechceme lidsky ani profesně zopakovat. Román formování je to v každém 

jednotlivém příběhu pro inspiraci možnostmi lidského i profesního růstu i za velmi 

nepříznivých podmínek. Čtenářsky jednoznačně kniha roku.  
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