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Alena Plháková, Olga Pechová: Život a dílo Vladimíra Tardyho. 

Praha: Academia 2012. 468 s. 

 

Recenzovaná kniha vyšla v edici Paměť jako její 42. svazek. Je výstupem tříletého 

badatelského úsilí autorek a je opravdovou korunou jejich usilovné práce. 

Autorky využily ke své práci nejrůznější zdroje: Tardyho publikace, rukopisy, 

korespondenci a deníky, archivní materiály Filosofické a Pedagogické fakulty UK, archivní 

materiály Psychologického ústavu AV ČR a další archivní dokumenty. Bohatý osobní 

archiv prof. Tardyho, který uchoval dr. Otto Becker a poskytl ke zpracování, mohl být tak 

utříděn a pro tuto publikaci zhodnocen. Větší část osobního archivu je nyní uložena 

v knihovně PsU AV ČR v Praze.  Dalším zdrojem informací byly rozhovory s pamětníky. 

Kniha je členěna do pěti částí, a to Životní příběh Vladimíra Tardyho, Tardy jako filosof, 

Tardy jako psycholog osobnosti, Tardy jako historik psychologie a Tardy jako grafolog. 

Publikace je krásně vypravena a doplněna Tardyho životem v datech, jeho kompletní 

bibliografií, jmenným a věcným rejstříkem. Tardyho odborný přínos je v knize zachycen 

velmi zasvěceně, pro odborníky, kteří neměli možnost se s Tardyho dílem seznámit, 

představuje kniha základní zdroj informací.  Text je ale jistě objevný i pro ty, kteří 

Vladimíra Tardyho dobře znali. Je mi velmi líto, že si knihu nemůže přečíst Miluše 

Sedláková ani Jiří Hoskovec. Jejich recenze by byla jistě nemenším autorským skvostem. 

Kniha byla zasvěcenými napjatě očekávána a vysokým očekáváním dostála. Je psána 

s respektem k historickým skutečnostem, důrazem na objektivitu a s velkým pochopením 

pro nejrůznější peripetie lidského života. Představuje cenný zdroj poznatků nejen o životě 

a díle Vladimíra Tardyho, ale také o vývoji oboru zejména v poválečných letech do doby 

normalizace. Díky krásnému jazyku je její čtení velmi příjemným zážitkem.  K přečtení 

vřele doporučuji. 

         

PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.  

Psychologický ústav AV ČR 
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