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Anotace 

 Bakalářská práce se zabývá životem Otakara Vočadla a jeho 

korespondencí s českým anglistou Františkem Chudobou. Rozbor této 

korespondence přináší vhled do pracovního života předních českých anglistů za 

první republiky. 

 Otakar Vočadlo byl český anglista, který působil na Škole slovanských 

studií v Londýně, na Komenského univerzitě v Bratislavě a Karlově univerzitě 

v Praze. V období Protektorátu si prošel několika koncentračními tábory a po 

komunistickém převratu byl nucen opustit Karlovu univerzitu a začal se 

věnovat činnosti badatelské. 
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Annotation 

 This bachelor´s thesis is concerned with the life of Otakar Vočadlo and 

his correspondence with František Chudoba, a Professor of English language 

and literature at Masaryk University in Brno. The analysis of this 

correspondence provides an insight into the working life of eminent Czech 

professors of English language and literature during the First Czechoslovak 

Republic. 

 Otakar Vočadlo was an interpreter of English language and literature who 

became a lecturer at the School of Slavonic Studies in London, Comenius 

University in Bratislava and Charles University in Prague. During the 

Protectorate of Bohemia and Moravia he was arrested and sent to various 

concentration camps. Furthermore, after the Communist coup d'état he was 

forced to leave Charles University and began to pursue his own research. 
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Úvod 

 V lednu roku 2014 uplyne čtyřicet let od smrti Otakara Vočadla, 

významného anglisty, který svým dílem přispěl k rozvoji nejen anglistiky 

v českém a slovenském prostředí, ale i slavistiky v Anglii, kde osm let pobýval. 

Přednášel na Škole slovanských studií v Londýně, na univerzitě v Cambridgi, 

která mu roku 1947 udělila čestný titul Master of Arts a jiných dalších. Navíc 

podnikl půlroční přednáškové turné po Spojených státech amerických a 

Kanadě. Avšak jak níže zjistíme, právě jeho orientace na anglofonní země mu 

byla v období protektorátu a především po komunistickém převratu v roce 1948 

spíše na škodu. 

 Již z tohoto důvodu si Vočadlova osobnost zaslouží pozornost. Ta je 

zdůrazněna i faktem, že do dnešní doby chybí ucelená odborná práce věnující 

se jeho životu. Je to překvapující již proto, že Vočadlo zanechal velmi 

rozsáhlou osobní pozůstalost, která je uložena nejen v Archivu Univerzity 

Karlovy, ale především v Literárním archivu Památníku národního písemnictví 

v Praze, kde se nachází Vočadlův nejrozsáhlejší osobní fond.1 Skládá se celkem 

ze sedmdesáti osmi archivních kartonů. Z inventáře zpracovaného Hanou 

Vaníčkovou, který obsahuje nejen informace o fondu, ale i Vočadlův stručný 

životopis, lze vyčíst, že největší část Vočadlovy pozůstalosti předala do 

Literárního archivu po smrti svého manžela Ludmila Vočadlová. Ta předtím 

písemnosti utřídila a v některých případech také opatřila poznámkami, které 

jsou buď k jednotlivým složkám přiloženy na samostatných listech, anebo jsou 

dopsány přímo na archiváliích. Jedná se například o bližší údaje o pisatelích 

dopisů v českém prostředí méně známých nebo o vysvětlení určitých 

souvislostí.2  Na některých archiváliích najdeme i rukopisné poznámky Otakara 

Vočadla, například na dopisech se občas objevuje i krátké sdělení o tom, jak na 

psaní Vočadlo reagoval. 

 Oddíl osobních dokladů je utříděn chronologicky a nachází se v něm 
                                                 
1  Celý osobní fond Otakara Vočadla je zpracován pod přírůstkovým číslem 91/77 a v 
časovém rozsahu 1862 – 1997, což znamená, že v jeho fondu se nachází dokumenty pocházející 
již od jeho rodičů či rodičů jeho manželky a dále pak i články napsané po jeho smrti, jako 
například nekrology. 
2  VANÍČKOVÁ Hana, Soupis osobního fondu Otakara Vočadla, Praha 2008. 
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smlouvy s nakladatelstvími, s Radiojournalem i BBC, doklady o zaměstnání, 

různé legitimace, doktorský diplom z Univerzity Karlovy, doklad o udělení 

čestného titulu Master of Arts univerzitou v Cambridgi, oznámení o udělení 

Diamond Jubilee Medal, doklady z koncentračního tábora Buchenwald, 

lékařská zpráva z roku 1972, ve které je uvedeno, odkdy byl Vočadlo léčen pro 

ischemickou chorobu srdeční. Mimo jiné zde nalezneme úmrtní oznámení 

v češtině a angličtině, kde jsou uvedeny všechny tituly Otakara Vočadla (PhDr. 

Otakar Vočadlo, M.A. (Cantab.) h.c.) a také jeho členství ve významných 

institucích, jako například v České akademii věd a umění, Královské české 

společnosti nauk, Učené společnosti Šafaříkovy v Bratislavě, King´s College 

v Cambridgi a Philological Society v Londýně. Rovněž je zde uložen koncept 

Vočadlova životopisu k žádosti o penzi z roku 1970, seznam veřejných 

přednášek, vystoupení v rozhlase a televizi a dvě bibliografie. První z nich je 

uspořádaná Vlastimilou Venyšovou. Druhá bibliografie i se stručným 

Vočadlovým životopisem je v angličtině a sestavila ji Bohuslava Bradbrooková 

za pomoci Ludmily Vočadlové.3 

 Za velmi zajímavý materiál v oddíle osobních dokladů se dají považovat 

zprávy z Vočadlových cest po Spojených státech amerických z let 1928 – 1929 

a po Velké Británii z let 1945 – 1946, kam dostal pozvání v osvobozeném 

Buchenwaldu od svých anglických přátel. Ve Velké Británii Otakar Vočadlo 

bydlel na koleji v Cambridgi, kde se také mimo jiné seznámil s významným 

anglickým spisovatelem Edwardem Morganem Forsterem (1879 – 1970) a 

ekonomem Johnem Maynardem Keynesem (1883 – 1946). 

Nejcennější část fondu nepochybně tvoří Vočadlova korespondence, 

která je uložena ve třiceti čtyřech kartonech. Jedná se zejména o korespondenci 

přijatou a je zajímavé, že nechybí ani dopisy z období dvacátých let, kdy 

Otakar Vočadlo pobýval v Anglii. Tato korespondence čítá přes osm set jmen 

odesílatelů. Mezi za zmínku stojícími pisateli jsou například český spisovatel 

Karel Čapek (1890 – 1938), orientalista, který rozluštil chetitské písmo, 

Bedřich Hrozný (1879 – 1952), indolog Vincenc Lesný (1882 – 1953) nebo 

anglisté Vilém Mathesius (1882 – 1945), Josef Vachek (1909 – 1996) a 

                                                 
3  BRADBROOKOVÁ Bohuslava, Otakar Vočadlo (1895 – 1974), biography and 
bibliography of his works, [S.l. : s.n., 1980]. 
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František Chudoba (1878 – 1941). 

 V oddíle korespondence rodinné se nachází především psaní Vočadlovy 

manželky Ludmily, pohledy a dopisy synů Velena a Radoslava a Vočadlova 

bratra Miroslava. Dále se zde objevuje i korespondence Ludmilina otce Karla 

Kruise, ve které lze nalézt jednotlivé dopisy spisovatelů Svatopluka Čecha 

(1846 – 1908), Aloise Jiráska (1851 – 1930), Karla Václava Raise (1859 – 

1926) nebo také Jaroslava Vrchlického (1853 – 1912). 

 Několik kartonů také tvoří Vočadlovy rukopisy, ve kterých jsou taktéž 

zařazeny písemnosti k šestisvazkovému vydání díla Williama Shakespeara 

v překladech Josefa Václava Sládka (1845 – 1912), Jaroslava Vrchlického 

(1853 – 1912) a Antonína Klášterského (1866 – 1938). Dále se zde nachází 

Vočadlova disertační práce na téma Anglická kritika shakespearovská a 

Hamlet, materiály k přednáškám, proslovy, školní sešity, zápisy z přednášek, 

recenze na překlady děl různých autorů z jazyka anglického do jazyka českého, 

pracovní materiály týkající se Vočadlova působení v různých institucích a 

organizacích (například na Škole slovanských studií v Londýně, Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Komenského univerzitě v Bratislavě, 

Vysoké škole obchodní v Praze nebo v Americkém ústavu v Československu). 

Z dalších rukopisů je možno uvést například text dvou řečí pronesených při 

tradičních každoročních setkáních u hrobu Karla Čapka v den jeho úmrtí a 

nekrology Františka Chudoby.  

 Další část Vočadlova osobního fondu tvoří tisky a výstřižky. Mezi tisky 

vlastní jsou zařazena Vočadlova nejdůležitější díla jako je V zajeti 

babylonském, Anglická literatura XX. století, Současná literatura Spojených 

států a Anglické listy Karla Čapka4, výstřižky Vočadlových nekrologů, ale i 

Vočadlovy články publikované v českém a zahraničním tisku. Za zmínku stojí 

dopis redakci časopisu The New Statesman otištěný v říjnu 1938 pod názvem 

Finis Bohemia?, ve kterém Vočadlo reagoval na Mnichovskou dohodu a článek 

s názvem I thought of England, jež byl po válce publikován v britském časopise 

The Listener a Vočadlo v něm vzpomínal na svůj pobyt v koncentračních 

                                                 
4  VOČADLO Otakar, V zajetí babylonském, Praha 1924. 
 VOČADLO Otakar, Anglická literatura XX. století, Praha 1932. 
 VOČADLO Otakar, Současná literatura Spojených států, Praha 1934. 
 VOČADLO Otakar, Anglické listy Karla Čapka, Praha 1975. 
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táborech. 

 Osobní fond Otakara Vočadla doplňuje i pár fotografií, na kterých je 

například Otakar Vočadlo s kolegy ze Školy slovanských studií v Londýně 

v červnu roku 1923 nebo s redaktorem britského časopisu The New Statesman 

Kingsley Martinem (1897 – 1969). 

 V Archivu Univerzity Karlovy se nachází osobní složka Otakara Vočadla, 

která je součástí fondu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve 

složce se nachází dokumenty, které se týkají Vočadlova působení na univerzitě 

od začátku roku 1939, kdy se stal mimořádným profesorem až do uzavření 

vysokých škol v listopadu 1939. Další dokumenty, jež zahrnují období od 

června 1945 až do září 1950, se vztahují nejen k Vočadlovým pracovním 

povinnostem, ale i k pobytu ve Velké Británii ve školním roce 1945/1946, 

k Vočadlovu jmenování řádným profesorem v prosinci 1946 a k přijetí čestného 

doktorátu Master of Arts na univerzitě v Cambridgi v květnu 1947. Poslední 

část materiálu pochází z období mezi lety 1969 až 1970 a obsahuje písemnosti 

týkající se Vočadlovy rehabilitace a odchodu do důchodu. 

 Jak již bylo uvedeno výše, Vočadlův fond je velmi obsáhlý, a proto 

jsem se ve své bakalářské práci soustředila pouze na část díla Otakara Vočadla 

a to na jeho životopis a na korespondenci vyměněnou s dalším významným 

českým anglistou Františkem Chudobou. Bohužel se však nedochovala 

Vočadlova psaní adresovaná Františku Chudobovi, a tak jsem byla nucena ke 

svým závěrům dospět pouze z jednostranné korespondence.  

V souvislosti s tímto tématem si můžeme položit několik otázek: Jak 

vypadal život Otakara Vočadla v období demokratických, ale i 

nedemokratických režimů? Čím se zabývali významní čeští anglisté za první 

republiky? Bylo jejich úsilí korunováno úspěchem? 

 Bakalářská práce je tedy rozdělena do dvou základních celků. První 

z nich obsahuje podrobný životopis Otakara Vočadla, který je rozčleněn do 

šesti podkapitol. Počátečních pět kapitol souvisí s Vočadlovým kariérním 

růstem, jenž byl poznamenán několika zlomy. I on byl jedním z těch mnoha, 

jejichž životní osudy byly zasaženy jak nacistickou, tak i komunistickou 

diktaturou. Za války prošel koncentračními tábory v Terezíně, Osvětimi a 

Buchenwaldu a v padesátých letech mu totalitní režim znemožnil přednášet na 
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pražské univerzitě. Závěrečná šestá kapitola z tohoto celku poněkud vyčnívá, 

protože se zabývá Vočadlovým rodinným životem a životním stylem, který byl 

taktéž velice zajímavý, protože Vočadlo byl pravověrným vegetariánem a celou 

svou rodinu vychovával v duchu vegetariánských zásad. 

 Náplní druhého úseku mé bakalářské práce je korespondence 

odeslaná předním českým anglistou Františkem Chudobou, kterého jsem si 

vybrala jednak proto, že mým druhým oborem je angličtina, a tak mě 

samozřejmě zajímá, jaká témata řešili dva význační čeští anglisté za první 

republiky a také proto, že Chudobova korespondence patří k nejrozsáhlejším 

složkám v této části fondu.5 Celkem obsahuje 35 dopisů, 60 dopisnic a 19 

pohlednic.6 Je zajímavé, že nechybí ani dopisy z období dvacátých let, kdy 

Otakar Vočadlo pobýval v Anglii.  

V dopisech jsem se zaměřila na dvě témata, která se v nich objevovala 

nejčastěji. První z nich pocházelo z období dvacátých let a zabývalo se 

odborným časopisem The Slavonic Review, který vycházel při Škole 

slovanských studií v Londýně. Druhým, pro české anglisty neméně důležitým 

tématem, jež se objevovalo v korespondenci ve třicátých letech, bylo uplatnění 

angličtiny na středních školách. 

Jak bude níže patrné, obě témata spojovala řada překážek, na které čeští 

anglisté při své práci naráželi. Ať už to byly konflikty s redakcí The Slavonic 

Review nebo se školskou správou, pokaždé se je, ať už úspěšně či neúspěšně, 

snažili překonávat.  

                                                 
5  Korespondence je řazena chronologicky od roku 1920 až do roku 1940 pod inventárními 
čísly 2135 až 2249. 
6  Za zmínku rovněž stojí Chudobovo písmo, které bylo poměrně čitelné. Chudoba na své 
dopisy používal pero s černým inkoustem. Navíc jeho psaní byla celkem obsáhlá, rozepsaná na 
dvě až tři stránky a prostor papíru býval často zcela využitý. Jelikož Chudoba mnohdy psal 
různě po okrajích, bylo občas poměrně složité najít správnou kontinuitu zpráv. Jinak na sebe 
dopisy navazovaly, a tak se dá předpokládat, že je Vočadlo pečlivě uchovával. 
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1 Otakar Vočadlo (1895 – 1974) 

1.1 Dětství a studium 

Otakar Vočadlo se narodil 2. října 1895 v Klatovech u Plzně Anně 

Vočadlové, rozené Prušákové a Vilému Vočadlovi7 do rodiny známých 

filologů. Jeho děd Jan Vočadlo (1814 – 1885), který vystudoval filozofii a 

práva, se stal prvním českým docentem francouzského jazyka na tehdejší 

Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze a rovněž byl autorem francouzské 

mluvnice i příručky Český právník.8 Jeho otec Vilém Vočadlo (1846 – 1913) 

pracoval jako srovnávací i klasický filolog a romanista a hovořil dvaceti čtyřmi 

jazyky.9 Rovněž se roku 1868 stal učitelem na malostranském Obecním 

reálném gymnáziu v Praze, rok působil na Reálném gymnáziu v Třeboni a mezi 

léty 1871 a 1888 učil na Reálném gymnáziu v Táboře, kde byl roku 1872 

jmenován profesorem.10 Od roku 1888 působil na C. k. reálném a vyšším 

gymnáziu v Klatovech, kde vyučoval němčinu, francouzštinu, latinu a 

nepovinný těsnopis. Do důchodu odešel v roce 1907.11 Z inventárního seznamu 

sestaveného Hanou Vaníčkovou je zřejmé, že Otakar Vočadlo měl ještě bratra 

Miloslava, jenž byl magistrem farmacie12 a sestru Marii, která se provdala za 

Josefa Davida a spolu měli dceru Evu, ale o jejich studiích, či dalších osudech 

nejsou žádné informace.13 

Otakar Vočadlo absolvoval obecnou školu i C. k. reálné gymnázium 

                                                 
7  Pokud není uvedeno jinak, archivní materiál je čerpán z Literárního archivu Památníku 
národního písemnictví z osobního fondu Otakara Vočadla. Uváděna jsou inventární čísla. (Fond 
je dále citován jako LA PNP, Vočadlo, doklady vlastní jako DV, korespondence vlastní přijatá 
jako Kor. vl. přij., tisky a výstřižky jako Tisk. a výstř. a rukopisy vlastní jako Rkp. vl.).  
LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 83 – doklady z koncentračního tábora Buchenwald z roku 1945. 
8  NOVÁK Otakar, První český docent francouzského jazyka, In: XII. ročenka Kruhu 
moderních filologů při ČSAV a Krúžku moderných filológov při SAV za rok 1969/1970. Praha 
– Bratislava 1971, s. 3. 
9  MERHAUT Luboš et al., Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 4. díl, II. sv., 
U-Ž, Praha 2008, s. 1411. 
10  ZENKL František, Třicet let real. gymnasia táborského 1862 – 1892, Tábor 1892, s. 57. 
11  LA PNP, Fond Výroční zprávy středních škol – výroční zpráva C. k. státního reálného a 
vyššího gymnázia v Klatovech za školní rok 1906/1907 a 1907/1908. 
12  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 236 – úmrtní list. 
13  VANÍČKOVÁ Hana, Soupis osobního fondu Otakara Vočadla, Praha 2008, s. 43. 
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v Klatovech, kde v roce 1914 vykonal maturitní zkoušku s vyznamenáním.14 

V akademickém roce 1914/1915 nastoupil na Filozofickou fakultu Karlo-

Ferdinandovy univerzity v Praze, kde začal studovat anglistiku15 a slavistiku 

jako hlavní obory.16 Mezi Vočadlovy profesory patřil Vilém Mathesius, 

František Chudoba, František Pastrnek a Jan Máchal.17 Během svých studií se 

Vočadlo rovněž zajímal o románské jazyky, orientalistiku, keltské jazyky, 

maďarštinu, ale i sanskrt.18 

Vočadlova studia naneštěstí přerušila první světová válka a 28. srpna 

1916 narukoval do Rakousko-Uherské armády.19 Avšak rozhodně Vočadlo 

nestrávil vojenskou službu na bitevním poli, o čemž svědčí dopis odeslaný 

Vilémem Mathesiem: „Jsem rád, že se Vám vede dobře. V semináři začneme 

letos číst moderní anglické texty ve fonetickém přepisu. Vy budete jistě 

využívat svého pobytu v Uhrách vědecky, jak budete moci. Zdokonalujte se 

hodně v maďarštině, není u nás tak známa, jak by bylo třeba a vědecky se 

vůbec nepěstuje.“20  

Zpočátku roku 1917 se Vočadlo „dostal jako jednoroční dobrovolník, 

neschopný k službě ve zbrani, za tlumočníka a censora ruštiny a polštiny do 

                                                 
14  LA PNP, Fond Výroční zprávy středních škol – výroční zpráva C. k. státního reálného a 
vyššího gymnázia v Klatovech za školní rok 1914/1915. 
15  Angličtina se na pražské univerzitě začala vyučovat v roce 1832/1833. Její výuka byla 
formou nepovinných přednášek a spočívala ve výkladu ukázek četby literárního díla. Po 
rozdělení pražské univerzity v roce 1882 vedl lekce angličtiny Václav Emanuel Mourek (1846 
– 1911). Jakmile se však otevřela stolice germanistiky v roce 1888, zaměřil se zcela na tento 
obor. Jako lektor angličtiny působil vedle Mourka od letního semestru 1883 na fakultě básník 
Josef Václav Sládek (1845 – 1912). Specializovaná stolice anglistiky byla však připravena až 
habilitací Mourkova žáka Viléma Mathesia (1882 – 1945) v roce 1909.  
16  Pokud není uvedeno jinak, archivní materiál je čerpán z Archivu Univerzity Karlovy, 
z fondu Filozofické fakulty a z osobní složky Otakara Vočadla. Uváděna jsou čísla kartonů a 
inventární čísla. Fond je dále citován jako Archiv UK, fond FF, Vočadlo.  
Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – osobní výkaz. 
17  František Chudoba – viz podkapitola 2.1 František Chudoba.  
Vilém Mathesius (1882 – 1945) byl českým filologem, literárním vědcem a anglistou. 
Vystudoval Filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, kde se také roku 1909 
habilitoval pro obor anglického jazyka a roku 1912 byl jmenován prvním mimořádným a roku 
1919 řádným profesorem anglistiky.  
František Pastrnek (1853 – 1940) byl absolventem vídeňské univerzity, na které se habilitoval 
pro obor slovanské filologie. Roku 1895 byl povolán na pražskou univerzitu a byl jmenován 
mimořádným a roku 1902 řádným profesorem slovanské filologie.  
Jan Máchal (1855 – 1939) byl historikem české literatury a literatur slovanských, filologem, 
folkloristou, divadelním a literárním kritikem a působil na Karlově univerzitě v Praze. Rovněž 
se stal mimořádným členem České akademie a Královské české společnosti nauk. 
18  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 232 – životopis k žádosti o penzi z roku 1970. 
19  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 159 – potvrzení o vojenské službě z roku 1951. 
20  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – Vilém Mathesius, č. inv. 3174, 10. 10. 1916 z Prahy. 
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zajateckého tábora u Mostu.“21 Z této doby jsou navíc dochovány pozoruhodné 

dopisy, jež Mathesius posílal Vočadlovi, a ve kterých mu doporučoval, aby 

svého pobytu ve výše zmíněném táboře co nejvíce vědecky využil: „Pokoušejte 

se o věrné (slovně i zvukově) zapisování pohádek, které by Vám zajatci 

vyprávěli. Nešlo by Vám to hned hladce, ale časem byste nabyl cviku a také 

studia fonetická by tím získala. Text by pak byl zajímavý materiál 

folkloristický. U každého vypravěče byste si musil poznamenat jméno, stáří, 

původ i charakteristiku.“22 V dalším dopise se Mathesius opět vyjadřoval 

k zapisování pohádek, jelikož Vočadlovi radil: „Co se týče zaznamenávání 

pohádek, nemařte času sháňkou po pravém pohádkáři a zapisujte, co máte 

k dispozici. Předně jde o to, abyste se vycvičil k zapisování podle mluveného 

slova se všemi jemnostmi a zvláštnostmi fonetickými i slohovými.“23 Později 

Vočadlo složil ve Vídni další tlumočnické zkoušky z angličtiny, francouzštiny, 

italštiny.24 Navíc každý semestr strávený na kterékoli univerzitě rakouské se 

Vočadlovi počítal pro státnici i pro doktorát.25 

Po válce ještě konal vojenskou službu v československé armádě až do 28. 

září 191926 a poté pracoval v Praze jako překladatel a tlumočník, učil 

v jazykových kurzech angličtinu, ruštinu a maďarštinu a v univerzitních 

kurzech češtinu pro cizince. Rovněž přednášel v Klubu moderních filologů.27 

V této době se též vrátil na univerzitu, aby pokračoval ve svých studiích, která 

                                                 
21  Dopis dále pokračuje: „Je velice nadaný lingvista a zabývá se hlavně angličtinou a ruštinou. 
Ve své nynější funkci hovoří neustále s Rusy z nejrůznějších krajů a pročítá ruské dopisy 
z jejich domoviny, psané často foneticky. Rád by vzácné této příležitosti použil k sbírání 
materiálu, ale je začátečník a potřeboval by rady odborníkovy. Doufaje ve Váš souhlas, napíšu 
mu, aby požádal o radu Vás.“ LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – Vilém Mathesius, č. inv. 3177, 
7. 2. 1917 z Prahy. Tento dopis byl adresován Antonínu Frintovi (1884 – 1975), který dosáhl 
docentury pro obor slovanského jazykozpytu se zvláštním zřetelem ke stránce fonetické na 
pražské univerzitě, a proto ho Vilém Mathesius požádal, zdali by nemohl být nápomocen 
Otakaru Vočadlovi při studiu foneticky psaných dopisů. 
22  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – Vilém Mathesius, č. inv. 3179, 16. 4. 1917 z Prahy. 
23  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – Vilém Mathesius, č. inv. 3180, 27. 5. 1917 z Prahy. 
24  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – osobní výkaz. 
25  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – Vilém Mathesius č. inv. 3186, 27. 8. 1918 ze Zbraslavi. 
26  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 159 – potvrzení o vojenské službě z roku 1951. 
27  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 240 – seznam přednášek O. Vočadla. Klub moderních 
filologů byl založen roku 1910. Vznikl z iniciativy tří skupin: Kroužku českých slavistů, 
Kroužku českých germanistů a Kroužku studentů francouzštiny. Účelem Klubu bylo zejména 
pomáhat jeho členům, aby si důkladněji osvojovali obsah přednášek a získávali informace o 
tom, co je nového v jejich oboru mimo přednášky a semináře na fakultě. Podle svých stanov 
měl Klub podporovat a šířit studium moderních jazyků a jejich literatur a pěstovat vzájemnost 
mezi jejich členy.  
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zakončil v roce 1921 doktorátem z anglické a slovanské filologie disertační 

prací Anglická kritika shakespearská a Hamlet pod vedením Viléma Mathesia. 

Hlavním cílem této práce bylo, jak autor uvádí v úvodu, provést rozbor 

především anglické, ale i jiné shakespearovské kritiky a tím upozornit na 

některé mylné názory, které se o Shakespearovi tradují. Jako příklad, který by 

celé téma zastupoval, si vybral studii o Hamletovi.28 Vilém Mathesius 

Vočadlovu dizertační práci posoudil takto: „Třeba se autorovi zcela nepodařilo 

soustředit se energicky na jeden problém obtížného tématu, jest uznat, že 

samostatná jeho přemýšlivost i pozoruhodná sčetlost vedly k cenným 

myšlenkám vědeckým. Mimo množství dobrých prostředků drobných uvádím 

zejména pěkné jeho výklady o postavení Angličanů k německé kritice 

shakespearovské a poučné konstatování shakespearovské kritiky subjektivní a 

objektivní. Neváhám proto značit disertaci tuto za velmi dobrou práci 

doktorskou.“29 Stejného názoru byl i oponent Josef Janko.30 

1.2 Pobyt v Anglii 

Již před získáním doktorátu začal Otakar Vočadlo přemýšlet o delším 

studijním pobytu v Londýně a v říjnu 1920 si podal žádost o stipendium na 

Ministerstvo školství a národní osvěty.31 Po získání doktorátu roku 1921 Otakar 

Vočadlo odjel do Anglie, kde začal studovat na londýnské univerzitě anglickou 

fonetiku u Daniela Jonese a anglickou literaturu u Raymonda Wilsona 

Chamberse.32 

Na podnět profesora Františka Chudoby se stal jeho nástupcem na Škole 
                                                 
28  LA PNP, Vočadlo, Rkp vl., č. inv. 9465 – Anglická kritika shakespearská a Hamlet, 
disertační práce. 
29  Archiv UK, fond FF, Posudky disertačních prací, č. k. 109, č. inv. 1268 – posudek disertace 
Otakara Vočadla: Anglická kritika shakespearovská a Hamlet. 
30  Josef Janko (1869 – 1947) byl českým germanistou a profesorem na pražské univerzitě, kde 
především působil na katedře germanistiky, ale také přednášel o anglosaské gramatice. 
31  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2135, 18. 7. 1920 z Přerova na 
Moravě. 
32  BRADBROOK Bohuslava, Otakar Vočadlo (1895 – 1974), [S.l. : s.n., 1980] s. 1. Daniel 
Jones (1881 – 1967) byl významným britským fonetikem a vedoucím katedry fonetiky na 
londýnské univerzitě.  
Raymond Wilson Chambers (1874 – 1942) byl profesorem na londýnské univerzitě, který se 
především zabýval anglickou literaturou od raných germánských legend až po Williama 
Shakespeara a Johna Miltona. 
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slovanských studií při londýnské univerzitě33 a od podzimu 1922 zde působil 

jako přednášející českého jazyka a literatury a následně jako docent s právem 

zkoušet a zasedat ve zkušebních komisích.34 Původně měl Vočadlo na 

londýnské univerzitě přednášet rok a přitom pracovat na své habilitační práci, 

se kterou by se vrátil do Prahy. 35 Avšak Vočadlův pobyt v Anglii se protáhl na 

osm let.36 Během této doby byl zván i na jiné univerzity v městech jako Oxford, 

Cambridge, Liverpool a Nottingham, aby přednášel o české a slovanské kultuře 

i o díle Komenského.37 Navíc byl nápomocen studentům, kteří byli pozváni do 

Cambridge.38 

Avšak během své stáže v Anglii nezapomínal přispívat svými články do 

československých časopisů, jako do Nového Athenea, kde v té době působil 

jako hlavní redaktor Vilém Mathesius, Nových Čech a Časopisu pro moderní 

filologii, ve které se, za redaktorství Viléma Mathesia, anglistika stala 

samostatným oddílem.39 

Na podzim roku 1922 Vočadla v Londýně navštívila Marjorie Scottová40 

a požádala Otakara Vočadla o spolupráci v mezinárodním sdružení spisovatelů, 

v takzvaném PEN klubu.41 Otakar Vočadlo souhlasil a stal se členem 

                                                 
33  Škola slovanských studií při londýnské univerzitě (School of Slavonic Studies, University 
of London) byla slavnostně otevřena roku 1915 za účasti Tomáše Garrigua Masaryka. 
Samostatný lektorát češtiny zde vznikl po první světové válce. Místo lektora češtiny zaujímali 
na této škole českoslovenští vědci, jako například František Chudoba, Otakar Vočadlo, Otakar 
Odložilík, René Wellek a Miloš Sova. 
34  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 2-3 – oznámení o jmenování členem zkušební komise pro 
slovanská studia na londýnské univerzitě pro rok 1924 a 1926. 
35  VACHEK Josef, Vzpomínky českého anglisty, Jinočany 1994, s. 9. 
36  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – osobní výkaz. 
37   LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 240 – seznam přednášek Otakara Vočadla. 
38  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – Vilém Mathesius, č. inv. 3215, 22. 12. 1924 z Prahy a č. 
inv. 3226, 5. 2. 1925 z Prahy. 
39  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – Vilém Mathesius, č. inv. 3197, 9. 11. 1921 z Prahy a č. 
inv. 3205, 12. 11. 1922 z Prahy. Časopis pro moderní filologii byl založen roku 1911 a zabýval 
se slavistikou, germanistikou, romanistikou a od roku 1923 i anglistikou. Publikovali v něm 
nejen profesoři, ale také nadaní studenti jazykových oborů, kteří přispívali svými referáty, 
studiemi nebo výtahy ze svých dizertačních prací. 
40  Marjorie Scottová byla sekretářkou PEN klubu a zároveň dcerou zakladatelky Catherine 
Amy Dawson Scottové.  
41  PEN klub je mezinárodní sdružení spisovatelů, jehož základy byly položeny 5. října 1921, 
kdy v Londýně zasedlo jednačtyřicet anglických spisovatelů. Název klubu v sobě skrýval hlavní 
podmínku členství, neboť jej tvoří počáteční písmena profesí spjatých se slovesným uměním: 
poets, playwrights, editors, essayists, novelists (tedy básníci, dramatici, vydavatelé, žurnalisti, 
prozaici). Rovněž zkrácená podoba P.E.N. zdůrazňovala, že do klubu mohou vstoupit pouze ti, 
kdo vládnou perem. Hlavním cílem klubu bylo navazovat osobní kontakty se zahraničními 
kolegy a podporovat tak přátelství a spolupráci spisovatelů celého světa. Zakladatelkou se stala 
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mezinárodního výboru, který se scházel každý měsíc za předsednictví Johna 

Galsworthyho a soustředil se na organizační práce. V květnu 1923 se společně 

s Františkem Bořkem-Dohalským42 zúčastnil 1. mezinárodního sjezdu PEN 

klubu v Londýně jako delegát pražské odbočky, jejíž založení se teprve 

chystalo.43 Vočadlovým prvním úkolem bylo informovat Prahu o významu a 

činnosti klubu a přimět české spisovatele k založení jeho odbočky v Praze.44 Ke 

skutečnému ustavení československého centra došlo z iniciativy Karla Čapka a 

za pomoci Františka Khola45 na zakládající valné hromadě 15. února 1925. 

Třicet osm českých spisovatelů, redaktorů, vědeckých pracovníků a 

překladatelů se sešlo v kavárně Louvre na pražské Národní třídě a založilo 

penklubové centrum.46 

Otakar Vočadlo se taktéž stal průvodcem Karla Čapka po Anglii. Když 

Karel Čapek přijel 28. května 1924 do Londýna, byl pozván Vočadlem k nim 

do Surbitonu, aby zde strávil první dny svého pobytu v Anglii. Vočadlova 

rodina v té době žila v ulici Adelaide Road, číslo popisné 3347 v domě, jenž 

patřil Vočadlovu nadřízenému Bernardu Paresovi, který jim jej pronajal po 

dobu svého pobytu v Americe.48 Otakar Vočadlo seznamoval Karla Čapka se 

svými známými především z PEN klubu a společně docházeli na schůzky 

tohoto sdružení spisovatelů, navštěvovali divadla a byli zváni na návštěvy 

k významným anglickým spisovatelům a dramatikům, například k socialistům 

Georgi Bernardu Shawovi (1856 – 1950) a Herbertu Georgi Wellsovi (1866 – 

1946), k Johnu Galsworthymu (1867 – 1933) i Rebecce Westové (1892 – 

1983).49 Po společných výletech do Essexu, Cambridge a Ely byl Čapkem 

                                                                                                                                  
spisovatelka venkovských románů Catherine Amy Dawson Scottová a prvním mezinárodním 
předsedou byl prozaik a dramatik John Galsworthy. 
42  František Bořek-Dohalský (1887 – 1951) byl český spisovatel a diplomat, který pocházel ze 
starého šlechtického rodu Bořků-Dohalských z Dohalic. Po roce 1918 vstoupil do služeb 
československého Ministerstva zahraničních věcí, pracoval jako tajemník londýnského 
vyslanectví. 
43   VOČADLO Otakar, Anglické listy Karla Čapka, Praha 1995, s. 36. 
44  Tamtéž, s. 19. 
45  František Khol (1877 – 1930) byl knihovníkem Národního muzea, dramaturgem Národního 
divadla a jednatelem pražského PEN-klubu. 
46  KRÁTKÁ Petra, Český PEN-klub v letech 1925 – 1938, Praha 2003, s. 37. 
47  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2157, 23. 5. 1924 z Brna. 
48  VOČADLO Otakar, Anglické listy Karla Čapka, Praha 1995, s. 22-23. Bernard Pares (1867 
– 1949) byl ředitel Školy slovanských studií na londýnské univerzitě, jehož vlastním oborem 
byly ruské dějiny.  
49  VOČADLO Otakar, Anglické listy Karla Čapka, Praha 1995, s. 44-49. 
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vyzván, aby s ním podnikl okružní jízdu po Velké Británii. Jelikož Vočadlo 

dosud znal pouze londýnské okolí, jižní Wales, Stratford a průmyslová a 

univerzitní města, tak nabídku s radostí přijal a dne 1. července 1924 se spolu 

vydali na cestu. Navštívili starobylý York, který oba nesmírně zaujal, Durham, 

nejkrásnější a nejromantičtější město britských ostrovů Edinburgh, Hebridy, 

Glasgow, Plymouth, Liverpool, Jezerní kraj, jež proslavili angličtí romantičtí 

básníci jako Robert Southey (1774 – 1843), Samuel Taylor Coleridge (1772 – 

1834) a William Wordsworth (1770 – 1850), kteří odtud pocházeli a mnohá 

další místa.50 Dne 22. července 1924 se ve zdraví vrátili do Surbitonu.51  

Po Čapkově návratu do Československa spolu i nadále udržovali písemný 

kontakt. Dle dopisů lze soudit, že spolu velmi dobře vycházeli a navzájem se 

respektovali. Rovněž není pochyb, že tři týdny strávené na společné cestě po 

Velké Británii je sblížily, jelikož v dopisech odeslaných Čapkem před touto 

cestou se vyskytovalo pouze oslovení typu „drahý doktore“ či „vážený pane 

Vočadlo“, zatímco v dopisech odeslaných po návratu z Anglie převažovalo 

familiárnější oslovení, jako například „milý pane Tátoši“.52 

V červnu 1925 Vočadlo zastupoval Československou republiku na 

Světové konferenci pro výchovu v Edinburghu53 a od poloviny dvacátých let 

začal Otakar Vočadlo na podnět Karla Čapka redigovat Standard Library, 

neboli Anglo-americkou knihovnu, která vycházela v nakladatelství 

Aventinum54 a rovněž v ní překládala i jeho manželka Ludmila.55 Vočadlovým 

úkolem bylo vybírat knihy, dávat posudky i navrhovat překladatele a především 

seznamovat české čtenáře s význačnými díly soudobé anglicky psané 

                                                 
50  ČAPEK Karel, Anglické listy, Praha 1970. 
51   VOČADLO Otakar, Anglické listy Karla Čapka, Praha 1995, s. 65-75. 
52  Tamtéž, s. 84. 
53  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 4 – rozhodnutí o účasti na World Federation of Education 
Associations v Edinburghu. 
54  Aventinum bylo nakladatelství, které roku 1919 založil student pražské filozofické fakulty a 
začínající literát Otakar Štorch-Marien (1897 – 1974). Název Aventinum odkazoval k českému 
renesančnímu tiskaři Jiřímu Melantrichovi z Aventina a jeho prostřednictvím až k jednomu 
z římských pahorků. Nakladatelství bylo zaměřené na vydávání hodnotné soudobé moderní 
literatury domácí i překladové s širšími zájmy o knižní, výtvarnou, hudební a filmovou kulturu. 
Roku 1934, v období hospodářské krize, zachvátily Aventinum finanční obtíže a Aventinum 
ukončilo svou činnost. Po letech houževnatého úsilí o návrat do oboru obnovil Štorch-Marien 
v prosinci roku 1945 své nakladatelství, ale vydrželo jen krátce. Aventinum nadobro zaniklo 
v březnu 1949 po vydání nového vydavatelského zákona, který likvidoval soukromé 
nakladatelské podnikání. 
55  VOČADLO Otakar, Anglické listy Karla Čapka, Praha 1995, s. 22-23. 
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literatury.56 Přitom Vočadlo zdůrazňoval nepopiratelnou výhodu osobních 

styků s autory v londýnském Penklubu i mimo něj, které mu usnadňovaly 

získávat autorizace pro nejlepší díla těchto spisovatelů. O Anglo-americkou 

knihovnu se zajímal i prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který při schůzce 

s Otakarem Vočadlem podal návrh na vydání novely své oblíbené autorky 

Willy Catherové s názvem Lost Lady.57 Během osmi let existence této řady 

(1926 – 1933) zde vyšlo třicet překladů děl autorů, jako byli Sinclair Lewis 

(1885 – 1951), John Galsworthy (1867 – 1933), Aldous Huxley (1894 – 1963), 

Herbert George Wells (1866 – 1946), Thomas Hardy (1840 – 1928), Willa 

Catherová (1873 – 1947) a další.58 

V srpnu 1928, na pozvání Kolumbijské univerzity v New Yorku a pod 

záštitou Institutu pro mezinárodní výchovu59 a československého Ministerstva 

školství a národní osvěty, odletěl Otakar Vočadlo do Spojených států 

amerických, aby uspořádal kurz přednášek na výše zmíněné univerzitě.60 

Přednášky se zabývaly českou středověkou literaturou se zřetelem na dobu 

Karla IV., dobou husitskou, třicetiletou válkou, dobou Národního obrození a 

byly zakončeny moderní literaturou a dramatem. Během pobytu v New Yorku 

se mu dostalo taktéž pozvání, aby konal přednášky v Chicagu, v Clevelandu a u 

slovenských benediktinů v koleji Lisle u Chicaga, kde přednášel o dějinách 

Slovenska a české kultuře na Slovensku.61  

V Clevelandu se setkal se známým buditelem českých katolíků a 

signatářem Pittsburské dohody Oldřichem Zlámalem (1879 – 1955). V Chicagu 

vyprávěl v místnostech Sokola o kulturních stycích mezi světem českým a 

anglosaským. Z Chicaga pak Vočadlo odjel do Pittsburghu, kde konferoval 

s hlavou oddělení filologického o zavedení československého jazyka a 

literatury na univerzitu v Pittsburghu. Rovněž zde mluvil se 

                                                 
56  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 5 – smlouvy s nakladatelstvím Aventinum. 
57  Dílo Lost Lady bylo přeloženo do českého jazyka Ludmilou Vočadlovou a roku 1930 bylo 
publikováno pod názvem Ztracená v edici Anglo-americké knihovny pražského Aventina. 
58  VOČADLO Otakar, Anglické listy Karla Čapka, Praha 1995, s 22-23. 
59  Institute of International Education je mezinárodní nezisková organizace, která vznikla roku 
1919 v New Yorku. Cílem této organizace je zajišťovat výměnné pobyty vysokoškolských 
studentů a profesorů po celém světě. 
60  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – The Institute of International Education, č. inv. 6720, 14. 
2. 1928 z New Yorku. 
61  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – The Institute of International Education, č. inv. 6725, 10. 
9. 1928 z New Yorku. 



 

 

 

20

slovenským konzulem a spolutvůrcem Pittsburské dohody Milanem Gettingem 

(1878 – 1951).62  

Postupně se vydal na univerzitu Cornell v Ithace, do Buffala, Nebrasky, 

Omahy, Denveru, Salt Lake City, Sacramenta, San Francisca, Los Angeles, 

Austinu, kde se nacházelo největší české univerzitní oddělení ve Spojených 

státech amerických, do Baltimoru a Washingtonu. O Vánocích konal přednášku 

ve státě Connecticut o vánočních zvycích a současných poměrech. Poté se 

odebral do Toronta, aby zastupoval československou filologii na sjezdu Modern 

Language Association.63 Během svého pobytu Americe se rovněž setkal se 

spisovatelem Sinclairem Lewisem a spisovatelkou Willou Catherovou. Jeho 

pobyt ve Spojených státech amerických skončil na konci února 1929.64  

Mezi léty 1928 až 1931 Otakar Vočadlo působil jako docent dělnických 

kurzů organizovaných univerzitou v Cambridgi a Dělnickou vzdělávací 

asociací, kde například vedl za podpory Ministerstva školství večerní kurzy pro 

pracující a přednášel stávkujícím horníkům v Coalvillu, Mansfieldu, textilním 

dělníkům v Bradfordu, strojírenským dělníkům v Sheffieldu, nezaměstnaným 

přístavním dělníkům u Liverpoolu a jinde.65 

1.3 Mezi mimořádnou profesurou a zavřením vysokých škol 

Po definitivním návratu z Anglie přednášel v Masarykově 

lidovýchovném ústavu66 a připravoval k tisku první díl publikace s názvem 

Anglická literatura XX. století (1901 – 1931), jež vyšla v nakladatelství 

Aventinum na jaře 1932.67 Anglická literatura XX. století měla být původně 

trojdílná, ale nepřízní osudu, který neočekávaně dolehl na nakladatelství 

                                                 
62  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 10 – doklady týkající se přednáškové cesty do Spojených 
států amerických a Kanady z let 1928 – 1929. 
63  Tamtéž. 
64  Tamtéž. 
65  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – osobní výkaz. 
66  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – osobní výkaz. Masarykův 
lidovýchovný ústav vznikl roku 1925 reorganizací Svazu osvětového (zřízen v roce 1905). Tato 
instituce nejen všestranně podporovala kulturně osvětovou činnost, ale také se stala studijním 
střediskem. 
67   LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 7 – doklady k vydání knihy Anglická literatura XX. století. 
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Aventinum v době hospodářské krize, se tato myšlenka nemohla uskutečnit.68 

V tomto prvním díle Vočadlo své čtenáře seznamoval s anglickou básnickou 

tvorbou poviktoriánského období. V úvodu knihy nastínil politickou a sociální 

situaci přelomu devatenáctého a dvacátého století v Anglii a pak se zaměřil na 

samotné autory, kteří v té době publikovali. Za zmínku stojí například Rudyard 

Kipling (1865 – 1936), Robert Bridges (1844 – 1930) nebo Wilfred Owen 

(1893 – 1918). V díle se Vočadlo zabýval nejen tvorbou jednotlivých básníků, 

ale i jejich životem.69 Dokonce i František Chudoba tuto Vočadlovu publikaci 

považoval za velice užitečnou, jelikož napsal: „Ani v Anglii samé, ani u jiných 

národů evropských snadno za ni nenajdeme dostatečné náhrady.“70 Ovšem 

negativně se Chudoba stavěl ke skutečnosti, že osobnost Thomase Hardyho 

(1840 – 1928) byla v této knize úplně vynechána. „Ačkoliv Thomas Hardy 

skoro všechny své knihy básnické vydal až po smrti královny Viktorie a se 

svým pesimistickým názorem na svět byl mnohem blíže mladému pokolení 

nežli Bridges, byl vyloučen.“71 Na konci své recenze Chudoba čtenářům 

připomněl, že tato Vočadlova publikace je pouze prvním dílem trojdílného 

svazku, poněvadž uvedl: „Úvodní kapitola není rámcem jen k obrazu 

anglického básnictví posledních dvaceti a třiceti let, nýbrž také k próze a 

dramatu, jejichž výklad bude podán teprve v dalších částech knihy. Ty budou 

podle slibu v předmluvě zakončeny stručně zhodnocenou bibliografií a snad 

také rejstříkem.“72 Jak již bylo řečeno výše, další dva díly Anglické literatury 

XX. století světlo světa nikdy nespatřily. 

Po dopsání prvního dílu Anglické literatury XX. století začal Vočadlo 

zpracovávat materiál, který si nashromáždil během svého pobytu v Americe a 

v roce 1934 vyšla v nakladatelství Jana Laichtera Vočadlova další publikace 

s názvem Současná literatura Spojených států (1912 – 1932).73 V této knize se 

Vočadlo zaměřil na díla americké literatury, které byly publikovány v období 

                                                 
68  Nakladatelství Aventinum ukončilo svou činnost roku 1934. LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 
7 – doklady k vydání knihy Anglická literatura XX. století. 
69  VOČADLO Otakar, Anglická literatura XX. století, Praha 1932. 
70  CHUDOBA František, Otakar Vočadlo: Anglická literatura XX. století. In: Lidové noviny, 
3. května 1933, roč. 41, č. 222, s. 7. 
71  Tamtéž. 
72  Tamtéž. 
73   LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 57 – doklady k vydání knihy Současná literatura Spojených 
států. 
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od zvolení Woodrowa Wilsona (1856 – 1924) prezidentem na podzim 1912 až 

do roku 1932, kdy byl právě dokončen román Sinclaira Lewise (1885 – 1951) o 

sociální pracovnici Ann Vickersové, v němž první americký nositel Nobelovy 

ceny za literaturu reagoval na tehdejší odliv americké prosperity, takzvanou 

Velkou hospodářskou krizi.74 Kapitoly Vočadlo roztřídil podle literárních 

druhů, přičemž poezie zaujímala přední místo. Zároveň spisovatelé, na jejichž 

vývoj působila Evropa, byli odděleni od spisovatelů typicky amerických.75 Ve 

svém díle se Vočadlo zabýval jak životem uznávaných amerických autorů, tak 

jejich kompletní literární tvorbou.76 Jak Chudoba uvedl v recenzi vyšlé v 

Lidových Novinách, tato Vočadlova publikace byla naprosto průkopnickou 

prací. Doslova napsal: „Ani Američané sami ani Angličané posud nemají 

knihy, která by je v tom rozsahu a tak podrobně seznamovala s vývojem 

amerického písemnictví od roku 1912 až po naše dni: která by kreslila nejen 

význačné osobnosti, nýbrž také společenské pozadí a hmotné i duchovní 

podmínky, za nichž vypučela a vzrostla na polosuchém neplodném kmeni 

amerického průmyslu a obchodu nova, svěží ratolest světové literatury.“77 

Chudoba byl ovšem poněkud kritický ke skutečnosti, že Vočadlo nazval těchto 

dvacet dva let, o kterých psal, zlatým věkem amerického písemnictví, jelikož v 

článku uvedl: „Snad poněkud brzy a směle razí toto jméno pro dobu, k níž má 

ještě příliš blízko, aby ji mohl posoudit kriticky.“78 Nakonec Chudoba 

Vočadlovu Současnou literaturu Spojených států čtenářům doporučil, jelikož 

poznamenal: „Nevypravuje suše, profesorsky, nýbrž s vnitřním zápalem pro 

věc, často se zajímavými podrobnostmi a přes množství údajů, pracně 

shromážděných většinou pod čarou, vždy hutně, jasně a nejednou dramaticky. 

                                                 
74  Román Ann Vickers byl přeložen do českého jazyka Evou Horlivou a roku 1933 byl 
publikován pod názvem Anna Vickersová v edici Anglo-americké knihovny pražského 
Aventina.  
75  Mezi spisovatele, kteří budovali na evropských tradicích, se řadili Henry James (1843 – 
1916). Edith Wharton (1862 – 1937) nebo také Ellen Glasgow (1873 – 1945). Mezi typicky 
americké autory patřili například Carl Sandburg (1878 – 1967) nebo Vachel Lindsay (1879 – 
1931). 
76  VOČADLO Otakar, Současná literatura Spojených států, Praha 1934. 
77  CHUDOBA František, Otakar Vočadlo: Současná literatura Spojených států. In: Lidové 
noviny, 20. října 1934, roč. 42, č. 528, s. 7. 
78  Tamtéž. 
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Je to kniha, která si zaslouží pozornosti.“79 

Vrátíme-li se zpět k Vočadlovu životu, zjistíme, že od roku 1933 začal 

působit na Filozofické fakultě univerzity Komenského v Bratislavě, kde 

vybudoval anglistické oddělení s knihovnou zaměřenou na studium skotské a 

moderní americké literatury. Rovněž se zde 20. listopadu 1933 habilitoval pro 

obor anglické řeči a literatury monografií o současné americké literatuře80 a 13. 

března 1936 se na této fakultě stal mimořádným profesorem, čímž mimo jiné 

získal nárok na třiceti tří procentní slevu jízdného pro první vozovou třídu.81 Od 

roku 1934 až do uzavření vysokých škol též přednášel o anglické kultuře a 

mluvnici na Vysoké škole obchodní při Českém vysokém učení technickém a o 

dvě léta později začal učit v bratislavských kurzech pro učitele o srovnávací 

literatuře.82 12. ledna 1938 byl zvolen dopisujícím členem Královské české 

společnosti nauk.83 

V Bratislavě se Vočadlo osvědčil nejen jako učitel, ale i jako organizátor. 

Přesto však v prosinci 1938, byl nucen předat ředitelství semináře anglické 

filologie profesoru Františku Kaldovi a odejít do Prahy.84 Již na konci roku 

1938 byl Otakar Vočadlo navržen a 22. února 1939 jmenován prezidentem 

republiky, Emilem Háchou, mimořádným profesorem anglické řeči a literatury 

na Filozofické fakultě Karlovy univerzity85, na které od počátku letního 

semestru 1939 začal konat přednášky z moderní anglické a americké literatury 

v rozsahu třech hodin týdně a dvouhodinové seminární cvičení na téma 

moderní anglická a americká fikce.86 Vočadlovou poslední pracovní cestou do 

                                                 
79  CHUDOBA František, Otakar Vočadlo: Současná literatura Spojených států. In: Lidové 
noviny, 20. října 1934, roč. 42, č. 528, s. 7. 
80  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – osobní výkaz. 
81  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – Univerzita Komenského v Bratislavě, č. inv. 6527, 27. 
11. 1936 z Bratislavy. 
82  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – osobní výkaz. Od roku 1929 byla 
součástí ČVUT také Vysoká škola obchodní, která se v roce 1976 vyčlenila a přejmenovala se 
na Vysokou školu ekonomickou. 
83   LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 69 – diplom Královské české společnosti nauk. 
84  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – Univerzita Komenského v Bratislavě, č. inv. 6358, 14. 
12. 1938 z Bratislavy. František Kalda (1884 – 198) vystudoval pražskou filozofickou fakultu, 
kde se taktéž stal docentem nizozemské řeči a literatury a docentem německé filologie. Roku 
1927 přišel jako mimořádný profesor na Komenského univerzitu do Bratislavy, kde začal 
budovat germánskou lingvistiku. 
85  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – jmenování mimořádným profesorem 
FF UK. 
86  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – učební povinnost prof. Dr. O. Vočadla 
na zdejší fakultě. 
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zahraničí před uzavřením vysokých škol se stal V. mezinárodní lingvistický 

kongres v Bruselu, který se uskutečnil na přelomu srpna a září 1939.87 V roce 

1940 byl Otakar Vočadlo navržen Františkem Chudobou na mimořádného 

člena České akademie věd a umění, kterým byl 12. prosince 1940 zvolen.88 

Podle dopisů adresovaných Otakaru Vočadlovi je patrné, že po uzavření 

vysokých škol v listopadu 1939 Otakar Vočadlo pobýval většinou na venkově 

v Sedlejovicích u Turnova ve vile, která původně patřila Ludmiliným 

rodičům.89 

1.4 Léta války 

V období protektorátu nastaly pro Otakara Vočadla – stejně tak jako pro 

celou českou společnost – zlé časy. Jeho negativní vztah k Německu byl zřejmý 

z mnohého už před válkou. Vočadlo byl přesvědčeným anglofilem. I to mohl 

být jeden z důvodů, proč byl 3. listopadu 1942 zatčen a poté vězněn 

v koncentračních táborech.90 

Již v roce 1924 publikoval brožuru s názvem V Zajetí babylonském, ve 

které Vočadlo až násilně ukazoval, že vliv německé kultury nebyl v českých 

zemích tak rozhodující, jak se předpokládalo, ale že mnoho významných 

osobností jako František Palacký nebo Jan Neruda dávalo přednost kultuře 

anglické. Rovněž zdůrazňoval odpor Čechů ke germanizaci, vyzýval 

k odněmčení, zavedení angličtiny do škol a doporučoval české inteligenci, aby 

se nezajímala pouze o Německo, ale rozšiřovala si obzory i v jiných 

evropských státech a jazycích.91 Tento Vočadlův spis byl diskutován i v denním 

tisku. V recenzi vyšlé v Lidových novinách se Arne Novák92 ztotožňoval 

                                                 
87  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 72 – doklady o udělení finanční podpory k účasti V. 
mezinárodního sjezdu lingvistického v Bruselu z roku 1939. 
88   LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 75 – diplom ČAVU. 
89   Viz fotografie v příloze. KOTĚŠOVEC Miroslav, Karel Kruis: fotografie z let 1882 – 1917, 
Praha 2009, s. 54. 
90  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 83 – doklady z koncentračního tábora Buchenwald z roku 
1945. 
91  VOČADLO Otakar, V zajetí babylonském, Praha 1924. 
92  Arne Novák (1880 – 1939) byl synem spisovatelky Terézy Novákové, českým literárním 
kritikem, bohemistou, historikem, germanistou, předním spolupracovníkem redakce Lidových 
novin a rektorem Masarykovy univerzity v Brně v letech 1938 – 1939. 
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s Vočadlovým stanoviskem oprostit se od germánského vlivu, ale nesouhlasil s 

Vočadlovými výklady dějepisnými, poněvadž napsal: „Jinak jest s jeho výklady 

historickými, v nichž jest mnoho libovůle a faktů uměle upravených – jest tu 

zcela tendenční dějinná filosofie, která schválně zkresluje minulost pro potřeby 

přítomnosti. Důkaz, že Palacký, Havlíček, Neruda a jiní se učili na Západě 

mnohem více než v Německu, že naše národní obrození nebylo podmíněno 

především německým osvícenstvím a romantismem a že na našem duchovním 

vývoji měli Angli čané podíl velice podstatný, důkaz ten se nepodařil. A jeho 

vratkost oslabila značně důvěru v ostatní správné a bystré výklady 

Vočadlovy.“93 Naopak s Vočadlovými názory o anglických vlivech na 

významné české osobnosti souhlasil František Chudoba, ale nelíbila se mu 

Vočadlova útočnost, která podle Chudoby působila kontraproduktivně. Ve 

svém dopise adresovaném Vočadlovi napsal: „Vytkl bych však Vaší knížce o 

„babylonském zajetí“, že v těch částech, kde chce vyvrátit starší názory 

„germanofilské“, není klidnější a důkladnější. To by bylo, pokud mohu soudit, 

více působilo na změnu v názorech našich konzervativců, odchovaných 

německou vědou, nežli temperamentní útok.“94 

Vočadlo taktéž publikoval články jak v českém, tak v zahraničním tisku, 

ve kterých vyvracel argumenty německé propagandy týkající se 

Československa. Za zmínku stojí dopis s názvem Finis Bohemia?, který po 

Mnichovské dohodě poslal do britského časopisu The New Statesman, jenž ho 

otiskl 15. října 1938.95 V tomto článku Vočadlo psal o zániku Československa 

jako státu založeného na principech rovnosti a spravedlnosti. V této souvislosti 

připomněl i osobnost Tomáše Garrigua Masaryka, jelikož uvedl: „Tato země 

zanikla společně se svým zakladatelem, který snil o Nové Evropě.“96 Rovněž 

Vočadlovi bylo jasné, že Mnichovská dohoda byla jen začátkem, poněvadž 

                                                 
93  NOVÁK Arne, O. Vočadlo: V zajetí babylonském, In: Lidové noviny, 18. listopadu 1924, 
roč. 32, č. 578, s. 7. 
94  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2163, 27. 1. 1925 z Brna. 
95  VOČADLO Otakar, Finis Bohemia?. In: The New Statesman, 15. října 1938, s. 564. The 
New Statesman je britský časopis, který se zabývá politikou a kulturou a vychází jednou týdně 
od roku 1913. Právě ve 30. letech 20. století byl tento časopis orientován protifašisticky a 
rovněž nesouhlasil s anglickou politikou appeasementu, a proto zde mohl vyjít Vočadlův 
článek. 
96  It really died with its founder, the dreamer of the „New Europe“. (VOČADLO Otakar, Finis 
Bohemia?. In: The New Statesman, 15. října 1938, s. 564). Tomáš Garrigue Masaryk zemřel 
14. září 1937 a byl autorem knihy Nová Evropa, která vyšla v roce 1920. 
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napsal: „Cena zaplacená za krátkodobý oddech byla příliš vysoká.“97 V článku 

taktéž přirovnával české pohraničí, o které Československo přišlo důsledkem 

Mnichovské dohody, k moři, jež obklopuje Velkou Británii, jelikož Čechům 

hory dodávaly stejný pocit bezpečí a jistoty jako Angličanům moře.98 Vočadlo 

připomněl i skutečnost, že Mnichovská dohoda zcela ignorovala 

československou ústavu, podle které mohl pouze Parlament rozhodovat o 

územních změnách.99 Navíc Britské státníky nazval ignorantskými a 

zastaralými imperialisty, kterým se v srdci Evropy podařilo vytvořit další 

Severní Irsko.100 Nezapomněl ani na demokratické Němce, kteří museli čelit 

dilematu, jelikož duchem byli v Čechách, ale skrz jazyk a přenechané území 

tvořili část Německa.101 Rovněž Vočadlo nevynechal Francii, pro kterou by 

věrní Češi byli ochotni vykrvácet, kdyby byla bývala napadena, a proto její 

zrada zanechala hlubokou stopu.102 Vočadlo svůj článek zakončil myšlenkou, 

že po Mnichovské dohodě již neexistovalo bezpečí v mezinárodních vztazích, 

jelikož všechny dohody mohly být od té doby považovány za pouhé cáry 

papíru.103 

Jelikož není k dispozici mnoho materiálu k Vočadlovu pobytu 

v koncentračních táborech, vezměme alespoň za vděk jeho vlastním popisem, 

který 20. června 1945 sepsal pro blíže neurčený tisk. „Poprvé pro mne přišlo 

                                                 
97  The price paid for the possibly brief respite was too high. (VOČADLO Otakar, Finis 
Bohemia?. In: The New Statesman, 15. října 1938, s. 564). 
98  It is almost impossible for an Englishman to realise what the mighty mountain frontiers of 
old Bohemia mean to the Bohemian Slavs. They gave them the feeling of inner security and 
confidence which sea gives to every Englishman. (VOČADLO Otakar, Finis Bohemia?. In: The 
New Statesman, 15. října 1938, s. 564). 
99  The humiliating dictate disregarded entirely the Czechoslovak constitution, according to 
which territorial changes are reserved for the Parliament alone. (VOČADLO Otakar, Finis 
Bohemia?. In: The New Statesman, 15. října 1938, s. 564). 
100  The Czech expected the wisdom of British statesmanship to bring about the longed for 
reconciliation. Instead, the tricks of ignorant and out-of-date imperialists only succeeded in 
reproducing another Ulster in the heart of Europe. (VOČADLO Otakar, Finis Bohemia?. In: 
The New Statesman, 15. října 1938, s. 564). 
101  It is sad to listen in these days to scared democratic Germans, who are faced by the terrible 
dilemma, spiritually they are with the Czechs, by language and now also through the ceded 
territory they form a part of the German nation. (VOČADLO Otakar, Finis Bohemia?. In: The 
New Statesman, 15. října 1938, s. 564). 
102  Had France been attacked, the faithful Czechs would have been bled to death. That´s why 
France´s defection would remain a rankling wound. (VOČADLO Otakar, Finis Bohemia?. In: 
The New Statesman, 15. října 1938, s. 564). 
103  It is clear that after the Munich hold-up nothing is safe in international relations. All treaties 
may henceforth be regarded as so many scraps of paper. (VOČADLO Otakar, Finis Bohemia?. 
In: The New Statesman, 15. října 1938, s. 564). 
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jičínské gestapo za mého pobytu na venku den před ukončením stanného práva 

po atentátu na Heydricha počátkem července 1942. Poněvadž jsem byl na 

odlehlém místě a nebyl schopen transportu, vyvázl jsem z nebezpečí. Také při 

druhé jejich návštěvě v říjnu 1942 se mi podařilo nebezpečí odvrátit. Teprve 3. 

listopadu 1942 přijelo pro mne 5 českých četníků, kteří mne zavezli do 

Kartouz. Tam mne přejalo gestapo a odvezlo do Terezína. Byl jsem zatčen na 

přímý rozkaz úřadu protektora. Při výslechu jsem byl obviněn z germanofobství 

a panslavismu, při čemž mi přitížily moje předválečné styky s Anglií a 

Amerikou.“104 Dále se ve svém popisu Vočadlo vyjadřoval k Osvětimi a 

Buchenwaldu: „V polovině ledna 1943 jsem měl být poslán do Osvětimi, což 

v té době znamenalo smrt. Zásluhou českých lékařů byl odjezd oddálen a v létě 

tam byly poměry snesitelnější. Koncem května přišel do Terezína rozkaz 

sprovodit mne ze světa /fertig machen/ těžkou prací a špatným nakládáním. Po 

každodenní dvanáctihodinové těžké nádenické práci a týrání jsem byl isolován 

v temné samovazbě v sousedství nakažlivých nemocí. Přestál jsem to však. 

V pověstné Osvětimi, kam jsem byl odvezen 3. června 1943, se mi podařilo 

vyhnout nebezpečí transportu do dolů a továren. Koncem srpna jsem byl 

převezen do koncentračního tábora v Buchenwaldu. Uniknuv v kritické chvíli 

smrtonosnému transportu do podzemí zbrojařské továrny, uplatnil jsem se tam 

většinou jako tlumočník.“105  

Velkou zásluhu na tom měl i Hugo Rokyta106, který tehdy pracoval jako 

znalec cizích jazyků ve vězeňské správě. Podle svých vzpomínek považoval za 

svou morální povinnost Otakara Vočadla chránit, a tak se mu podařilo pro něj 

získat místo vězeňského tlumočníka. Profesorova záchrana byla rovněž 

přínosná pro stovky mladých vězňů, pro něž Vočadlo organizoval tajný kurz 

angličtiny a významně ovlivňoval kulturní život v prostředí útlaku, násilí a 

popření základních práv a svobod. Navíc Otakar Vočadlo svými úvahami 

posiloval v ostatních naději na přežití a víru v porážku nacismu.107 

                                                 
104  LA PNP, Vočadlo, Rkp. vl., č. inv. 9839 – Poprvé pro mne přišlo jičínské gestapo – popis 
zatčení a věznění v německých koncentračních táborech během 2. světové války. 
105  Tamtéž. 
106  Hugo Rokyta (1912 – 1999) byl českým a rakouským historikem, univerzitním profesorem 
a dlouholetým vědeckým pracovníkem státní památkové péče v Praze. 
107  LEBEDA Josef, Vzpomínka na Otakara Vočadla (vzpomínka Huga Rokyty na společný 
pobyt v koncentračním táboře). In: Hlas revoluce, č. 3, 21. ledna 1984, s. 6. 
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Měsíc před koncem války, 11. dubna 1945, se měl vydat společně 

s ostatními vězni do jiného tábora na takzvaný pochod smrti, ale téhož dne se 

přiblížili Američané a tábor osvobodili.108 

Po válce při svém studijním pobytu ve Velké Británii udělal Vočadlo 

přednášku s názvem I thought of England v londýnském BBC, ve které líčil 

Vánoce strávené v Buchenwaldu v roce 1944. Vočadlo popisoval, jak si na 

Štědrý večer lehl, zavřel oči a vzpomínal na krásné chvíle svého života prožité 

v Anglii, zejména na narození svého potomka a slavení vánočních svátků. 

V přednášce se zmínil i o dárku, jenž dostal k Vánocům od svého syna 

Radoslava. Dárek přišel pečlivě uschován v balíčku a obsahoval sbírku třinácti 

básní anglických spisovatelů, které sám Radoslav přeložil do češtiny. Závěr 

přednášky byl vskutku dech beroucí, jelikož vyprávěl, jak na Štědrý večer 

v Buchenwaldu recitoval Keatsovu poezii dalším třiceti vězňům, z nichž 

většina byla další den poslána buď k soudu do Drážďan a poté na popraviště, 

nebo do Mauthausenu a jiných likvidačních táborů.109 Jeho přednes byl nahrán 

a 23. prosince 1945 vysílán po večerních zprávách.110 Vočadlova řeč musela 

udělat na Angličany obrovský dojem, jelikož byla otištěna 27. prosince 1945 

v časopisu The Listener hned za královským vánočním projevem.111 

1.5 Léta poválečná a totalitní režim 

Po návratu z koncentračního tábora do Prahy v červnu 1945 zahájil 

Otakar Vočadlo přednášky a seminář o anglo-ruských stycích, především o 

vlivu ruského realismu na anglický román, vedl přípravné oddělení literárně-

historické, oddělení pro novější literaturu a byl ustanoven spoluředitelem 

anglického semináře na Karlově univerzitě v Praze.112  

                                                 
108  LA PNP, Vočadlo, Rkp. vl., č. inv. 9839 – Poprvé pro mne přišlo jičínské gestapo. 
109  VOČADLO Otakar, I thought of England, In: The Listener, 27. prosince 1945, sv. 34, č. 
885, s. 752. 
110  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 94 – zpráva o studijním pobytu ve Velké Británii. 
111  VOČADLO Otakar, I thought of England, In: The Listener, 27. prosince 1945, sv. 34, č. 
885, s. 752. 
112  Činnost univerzity se rozbíhala ihned od prvních dnů po skončení 2. světové války. 
Rektorem se stal profesor lékařské fakulty Jan Bělehrádek a na místo děkana Filozofické 
fakulty se vrátil Jan Rypka (1886 – 1968). Ředitelem semináře pro anglickou filologii byl po 
smrti Viléma Mathesia český jazykovědec, literární historik a anglista Bohumil Trnka (1895 – 
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Již v osvobozeném Buchenwaldu dostal Vočadlo pozvání na zotavenou 

do Anglie, aby se zde seznámil s novými poměry vytvořenými válkou, a 

obnovil staré styky.113 Na Ministerstvo školství a osvěty podal tedy žádost o 

využití pozvání Martinem Blakem na jednu z předních anglických univerzit.114  

Tomuto plánu byl velmi nakloněn i tehdejší rektor Karlovy univerzity Jan 

Bělehrádek115 a rovněž Vočadlovi doporučoval, aby nabídku přijal.116 S 

podporou Britské rady, která se zavázala, že mu bude měsíčně vyplácet částku 

třiceti liber a velvyslanectví Československé republiky, které mu současně 

slíbilo měsíční kapesné v částce dvaceti liber, se vydal na placenou dovolenou, 

jež mu byla udělena od října 1945 do června 1946. Jeho úkolem bylo mimo jiné 

také předložit zprávu o průběhu a výsledku svého studijního pobytu na 

Ministerstvo školství a osvěty, díky které se nám dochoval unikátní záznam 

jeho cesty.117 

Otakar Vočadlo se ubytoval v King´s College v Cambridgi, kde se mohl 

stýkat s vynikajícím anglistou Frankem Laurencem Lucasem (1894-1967), 

historikem Johnem Claphamem (1873 – 1946) a se členy Bloomsbury 

Group118, národohospodářem Johnem Maynardem Keynesem (1883 – 1946) a 

Edwardem Morganem Forsterem (1879 – 1970). Z kruhů žurnalistických se 

nejvíce stýkal s redaktorem časopisu The New Statesman Kingsley Martinem 

(1897 – 1969). Během svého pobytu ve Velké Británii se rovněž snažil získávat 

nejdůležitější knihy pro anglický seminář, které vyšly za války, navštěvoval 

knihovny, propagoval českou vědu a oživoval zájem o slavistiku, zejména 

bohemistiku. Dokonce se zasloužil o zavedení kurzu češtiny při slovanském 

oddělení v Cambridgi už od školního roku 1946/1947. Navíc Otakar Vočadlo 
                                                                                                                                  
1984) společně s Otakarem Vočadlem. Průpravné oddělení prosemináře, gramatické a 
literárněhistorické vedl soukromý docent brněnské fakulty Josef Vachek (1909 – 1996). Archiv 
UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, inv. č. 777 – změna učební povinnosti Otakara Vočadla. 
113  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 94 – zpráva o studijním pobytu ve Velké Británii. 
114  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – žádost na MŠaO. Martin Blake byl 
výkonným ředitelem Britského ústavu v Praze. 
115  Jan Bělehrádek (1896 – 1980) působil ve funkci rektora ve školním roce 1945/1946. 
116  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – žádost na MŠaO. 
117  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 90 – udělení stipendia pro československé univerzitní 
profesory a docenty do Velké Británie. 
118  Bloomsbury Group byla anglická neformální a volně fungující skupina umělců a 
intelektuálů, která vznikla kolem roku 1905 a jejíž členové se scházeli až do počátku druhé 
světové války. Svými názory a uměleckými počiny stáli členové skupiny ve výrazné opozici 
vůči hodnotám a typickým rysům viktoriánské éry (v záležitostech týkajících se hlavně 
náboženství, umění, sexu a feminismu). 
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hájil názor, že Cambridge je předurčena za přední středisko vědeckého studia 

české řeči a literatury v anglofonním světě, jelikož chová jeden z českých 

nejpřednějších rukopisů Dalimilovu kroniku.119 Rovněž přednášel o německé 

krutosti v koncentračních táborech a vězení na základě osobních zážitků, což 

anglické publikum velice zajímalo.120 

Následující rok se Otakar Vočadlo do Velké Británie vrátil, jelikož mu 

univerzita v Cambridgi udělila titul Master of Arts, který osobně převzal 24. 

května 1947 ve dvě hodiny odpoledne v budově senátu ve stejné aule, kde byl 

kdysi promován Antonín Dvořák.121 Týž večer byla v King´s College 

uspořádána oslava, na níž byl navíc Otakar Vočadlo vyznamenán doživotním 

členstvím této slavné koleje.122 Výše zmíněného titulu si jistě velice cenil, 

poněvadž prohlásil: „Tato pocta spolu s uznáním cambridgeských anglistů, 

kterých si ve svém oboru nejvíce vážím, mi byla nejlepší odměnou za mou 

práci v uplynulém akademickém roce a zároveň i nejvzácnějším oceněním 

celého mého životního úsilí.“123 

Roku 1946 byl rovněž jmenován řádným profesorem Filozofické fakulty 

Karlovy univerzity a prosadil se o to, aby byl na fakultu dosazen, jako profesor, 

dosavadní docent hospodářské angličtiny na Vysoké škole obchodní Zdeněk 

Vančura.124 Téhož roku byl také uznán, na základě předložených dokladů a 

provedeného šetření, za politického vězně a přijat za člena Svazu osvobozených 

politických vězňů a pozůstalých po obětech nacizmu.125 

Po komunistickém převratu byla opět narušena akademická svoboda. 

Z kraje roku 1949 Otakar Vočadlo celkem třikrát žádal o udělení dovolené na 

část letního semestru, aby mohl vyhovět pozvání rektora cambridgeské 

univerzity a konat přednášky pro anglistické a slavistické oddělení, ale pokaždé 

                                                 
119  Dalimilova kronika je uchovávána v knihovně Trinity College v Cambridgi. 
120  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 94 – zpráva o studijním pobytu ve Velké Británii. 
121  Antonín Dvořák (1841 – 1904) byl promován dne 16. června roku 1891 na univerzitě 
v Cambridgi. 
122  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – zpráva o cestě do Anglie v létě 1947. 
123  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 94 – zpráva o studijním pobytu ve Velké Británii. 
124  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv 777 – služební výkaz a VACHEK Josef, 
Vzpomínky českého anglisty, Jinočany 1994, s. 13. Zdeněk Vančura (1903 – 1974) se stal 
překladatelem z angličtiny a historikem anglické a americké literatury. Roku 1946 byl 
jmenován profesorem anglické a americké literatury na pražské filozofické fakultě a od roku 
1950 působil jako vedoucí katedry anglistiky a germanistiky. 
125  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 23 – průkazka Svazu OPV. 
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se zdejší Akční výbor k žádosti vyjádřil zamítavě. Dne 6. dubna 1949 byl 

Otakar Vočadlo podle rozhodnutí Akčního výboru Národní fronty filozofické 

fakulty zbaven funkce ředitele anglického semináře126 a navíc odmítl podepsat 

novou univerzitní konstituci, a tak mu v důsledku výnosu Ministerstva školství, 

věd a umění ze dne 23. 9. 1950 bylo zakázáno vykonávat učitelskou činnost na 

vysokých školách. O rok později v červnu 1951 byl s Otakarem Vočadlem 

rozvázán pracovní poměr.127  

Na druhou stranu byla Otakaru Vočadlovi dána možnost věnovat se 

badatelské činnosti, což dokládá osvědčení ze září roku 1952, které oznamuje, 

že Otakar Vočadlo byl činným vědeckým pracovníkem v oboru anglistiky a 

jako takový byl řádně registrován v Ústředí vědeckých pracovníků při 

Československé národní radě badatelské.128 Navíc konal četné přednášky o 

Karlu Čapkovi, Williamu Shakespearovi a Georgi Bernardu Shawovi ve 

Společnosti bratří Čapků, Domech osvěty a knihovnách různých českých a 

moravských měst.129 Rovněž se Otakar Vočadlo ponořil do intenzivního 

zpracovávání české shakespearovské tradice. Veřejně přednášel a publikoval 

články o Shakespearovi jak v Lidové demokracii, Novém životě, Listech 

z dějin českého divadla a dalších periodikách, tak i v odborném tisku, jako 

například ve Věstníku České akademie věd a umění.130  V květnu 1954 napsal 

předmluvu a poznámky k vydání Vrchlického překladu Shakespearovských 

sonetů a zasloužil se za spolupráce s divadelním oddělením Národního muzea o 

výstavu připomínající sté jubileum vydání Musejních překladů 

Shakespearových dramat, a která ukázala veřejnosti bohatou českou 

shakespearovskou minulost.131 Od roku 1957 také připravoval vydání 

                                                 
126  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – vyrozumění žádosti o dovolenou. 
127  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – výnos o zdržení se učitelské činnosti 
na VŠ. 
128  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 160 – osvědčení o registraci v Ústředí vědeckých pracovníků 
při ČSNRB. 
129  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 240 – seznam veřejných přednášek. Společnost bratří Čapků 
existuje nepřetržitě od roku 1947. Jejím cílem je sdružovat a získávat přátele a ctitele tvorby 
bratří Čapků, rozvíjet a prohlubovat znalost jejich díla a života, morálně i jinak podporovat 
bádání pracovníků, kteří se zabývají dílem a životem bratří Čapků, případně osobnostmi nebo 
věcmi vztahujícími se k jejich životu či dílu. 
130  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 244 – bibliografie sestavená O. Vočadla sestavená 
Vlastimilou Venyšovou. 
131  LA PNP, Vočadlo, Rkp. cizí, č. inv. 9995 – Břetislav Hodek – Univ. prof. dr. Otakar 
Vočadlo pětasedmdesátiletý. 
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komentářů, poznámek, úvodů, doslovů a vysvětlivek k soubornému dílu 

Williama Shakespeara v překladech Josefa Václava Sládka. Nakonec z toho 

vzešla práce o šesti svazcích, kterou dokončil v roce 1964 u příležitosti 400. 

výročí narození Williama Shakespeara.132 Tento rok se stal i pro Otakara 

Vočadla výjimečným, jelikož se po dlouhých sedmnácti letech opět podíval do 

Velké Británie, kde se zúčastnil mezinárodní jubilejní shakespearovské 

konference ve Stratfordu nad Avonou. Navíc zde vykonal celkem čtyři 

přednášky, jednu ve Stratfordu a Londýně a dvě v Cambridgi.133 

Mezi léty 1954 až 1968 Otakar Vočadlo také přednášel v anglické sekci 

Československého rozhlasu, kde nejčastěji referoval o Williamu Shakespearovi 

a Karlu Čapkovi v různých podobách, ale neopomíjel ani další anglické 

spisovatele zvučných jmen, česko-anglické a česko-irské styky. Rovněž 

spolupracoval s Československou televizí, ve které účinkoval jako člen 

televizních besed.134 

V době Pražského jara byl rehabilitován. Jelikož Filozofická fakulta 

Karlovy univerzity potřebovala vzhledem k stoupajícímu počtu posluchačů 

anglistiky kvalitně posílit příslušnou katedru, byla s Otakarem Vočadlem 

uzavřena pracovní smlouva a on zde mohl opět přednášet.135 Avšak v období 

normalizace došlo k Vočadlovu definitivnímu penzionování. Pak už jen 

přispíval do denního tisku o různých kulturních výročích.136  

V květnu 1972 mu Institute of Linguistics udělil The Diamond Jubilee 

Medal za zásluhy v oboru lingvistiky, kterou si měl v Londýně převzít 

osobně137, ale bohužel nedostal povolení vycestovat, a tak medaili vyzvedla 

jeho osmiletá vnučka.138 

Za zmínku též stojí fakt, že Otakar Vočadlo napsal nejen přes sto padesát 

hesel, věnovaných anglickým, irským, skotským a americkým spisovatelům, 

                                                 
132  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 244 – bibliografie sestavená O. Vočadla sestavená 
Vlastimilou Venyšovou. 
133  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 241 – seznam veřejných přednášek. 
134  Tamtéž. 
135  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – návrh na opětovné uzavření pracovní 
smlouvy na FF UK. 
136  VACHEK Josef, Vzpomínky českého anglisty, Jinočany 1994, s. 14. 
137  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 235 – oznámení Institute of Linguistics o udělení Diamond 
Jubilee Medal. 
138  Vnučka syna Radoslava, který žil s rodinou v Irsku. BRADBROOKOVÁ Bohuslava, 
Otakar Vočadlo (1895 – 1974), [S.l. : s.n., 1980] s. 4. 
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literatuře a divadlu pro Ottův slovník naučný nové doby, ale i heslo czech 

language pro Encyclopedia Britannica.139 Navíc byl zastáncem takzvané 

zjednodušené formy anglického jazyka a sestavil učebnici s názvem Basic 

English, kterou zpracoval podle systému Charlese Kaye Ogdena140 a poprvé 

nechal vydat v nakladatelství Pokorný a spol. v Brně roku 1934.141 

Otakar Vočadlo byl od roku 1964 ambulantně léčen v Institutu klinické a 

experimentální medicíny pro ischemickou chorobu srdeční po prodělaném 

infarktu myokardu zadní stěny.142 Avšak smrt ho zastihla uprostřed pracovních 

plánů. Právě dokončil a připravil pro tisk knihu s názvem Anglické listy Karla 

Čapka, jejíž jádro tvoří nejen dopisy Karla Čapka adresované Otakaru 

Vočadlovi mezi léty 1921 až 1938, ale i Vočadlův popis Čapkova pobytu 

v Londýně a jejich společných cest po Anglii a Skotsku. Toto Vočadlovo 

vyprávění ukazuje, jak nejspíše vznikaly proslulé Čapkovy Anglické listy. 

Kromě korespondence vyměněné mezi Vočadlem a Čapkem jsou zde 

publikovány i některé Čapkovy dopisy s významnými britskými spisovateli. Za 

zmínku stojí John Galsworthy (1867 – 1933), George Bernard Shaw (1856 – 

1950), Herbert George Wells (1866 – 1946) a Gilbert Keith Chesterton (1874 – 

1936). Knihu uzavírá kapitola o Čapkově anglické četbě, kde Vočadlo zkoumal 

vliv anglické literatury na vlastní literární tvorbu Karla Čapka.143 

 Navíc se Vočadlo chystal na přednášku o Georgi Gordonu Byronovi, 

která se měla uskutečnit 22. dubna 1974 v Československé akademii věd.144 

Bohužel Otakar Vočadlo zemřel 24. ledna 1974 v dopoledních hodinách a 

poslední rozloučení proběhlo ve velké obřadní síni krematoria v Praze-

Strašnicích v úterý dne 29. ledna 1974. Místem Vočadlova posledního 

odpočinku se staly jeho rodné Klatovy.145 

                                                 
139  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 244 – bibliografie sestavená O. Vočadla sestavená 
Vlastimilou Venyšovou. 
140 Charles Kay Ogden (1889 – 1957) byl anglickým lingvistou, filozofem, průkopníkem a 
propagátorem zjednodušené angličtiny, takzvané Basic English, která obsahovala pouze 850 
slov. 
141  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 244 – bibliografie sestavená O. Vočadla sestavená 
Vlastimilou Venyšovou. 
142  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 236 – lékařská zpráva. 
143  VOČADLO Otakar, Anglické listy Karla Čapka, Praha 1975. 
144 HÖSCHLOVÁ Iva, Pokorný poutník, In: Lidová demokracie, 15. února 1974. 
145  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 237 – úmrtní list. 
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1.6 Vočadlův rodinný život a životní styl 

Vočadlovou životní láskou a rovněž celoživotním spolupracovníkem se 

stala manželka Ludmila Vočadlová, za svobodna Kruisová, která se narodila 

12. října roku 1895 v Praze146, a tudíž byla o pouhých deset dní mladší než 

Otakar. Ludmila byla dcerou výrazného českého chemika a fotografa Karla 

Kruise (1851 – 1917), jenž se vypracoval z tiskařského učně na 

vysokoškolského profesora kvasné chemie a fotografie.147 Z letopočtů je 

zřejmé, že se Karel Kruis velmi věnoval vědecké práci a rodinný život nechával 

na pozdější léta, jelikož první dceru Blaženu měl ve svých 42 letech a teprve o 

další dva roky později přišla na svět druhorozená dcera Ludmila. Není známo, 

jak se Ludmila s Otakarem seznámili, ale nejspíše je k sobě přivedla angličtina, 

poněvadž Ludmila pracovala jako překladatelka z výše zmíněného jazyka.148 

Do svazku manželského vstoupili v Londýně 12. listopadu 1921149 a spolu 

vychovali dva syny. Prvorozený Velen se narodil 25. září 1923 a druhorozený 

Radoslav přišel na svět 2. dubna 1927 v Anglii.150 Oba chlapci byli 

vysokoškolsky vzdělaní. Starší Velen studoval na Vysoké škole strojního a 

elektrotechnického inženýrství151 a vzal si za manželku Soňu, se kterou neměl 

žádné děti.152 Mladší Radoslav se vzdělával na Filozofické fakultě Karlovy 

univerzity.153 Po předcích byl hudebně nadaný, jelikož později studoval i hru na 

violoncello v Anglii, kde se natrvalo usadil jako člen BBC Symphony 

Orchestra.154 Propagoval také s úspěchem československou hudbu za čtyřletého 

                                                 
146  MERHAUT Luboš et al., Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 4. díl, II. sv., 
U-Ž, Praha 2008, s. 1411. 
147  KOTĚŠOVEC Miroslav, Karel Kruis: fotografie z let 1882 – 1917, Praha 2009, s. 14. 
148  Tamtéž, s. 128. 
149  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – osobní výkaz. 
150  LA PNP, Vočadlo, DV, inv. č. 17 – průkazky a legitimace. 
151  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – žádost o výchovné z 27. března 1947. 
152  LA PNP, Vočadlo, DV, inv. č. 236 – úmrtní list. 
153  Archiv UK, fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – žádost o výchovné z 27. března 1947. 
154  HUGHES, Karolína. Prof. PhDr. Otakar Vočadlo a vegetariánství [online]. září 2008 [cit. 
2012-04-03]. Dostupné na WWW: <http://www.ohz.cz/attachments/101_zpravodajohz27.pdf>. 
Rozsáhlý rod Kruisů tvořili od 19. století muzikanti. Otec Karla Kruise byl vyhlášeným 
varhaníkem chrámové hudby. Karlův bratr Josef a sestra Louisa se stali velice významnými 
hudebníky a zpěváky a stanuli po boku takových, jakými byli například Antonín Dvořák (1841 
– 1904), Bedřich Smetana (1824 – 1884) nebo Otýlie Sklenářová-Malá (1844 – 1912). 
(KOTĚŠOVEC Miroslav, Karel Kruis: fotografie z let 1882 – 1917, Praha 2009, s. 10). 
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pobytu v Austrálii a po návratu jako člen irského kvarteta v Corku.155 Jeho 

manželkou se stala Australanka Shelley Hughes, se kterou zplodil dvě děvčata, 

Karolínu a Ludmilu.156   

Otakar Vočadlo celou svou rodinu vychovával v duchu vegetariánských 

zásad, což v té době bylo velice zvláštním jevem. On sám se stal pravověrným 

vegetariánem během svých studií v Praze a také byl inspirován životem 

v Anglii, kde byl zván na různé vegetariánské hody.157 Otakarův dobrý přítel 

anglický dramatik irského původu George Bernard Shaw (1856 – 1950) byl 

stejně smýšlející jako Vočadlo a s oblibou říkával: „Zvířata jsou mými 

kamarády a já nejím svoje kamarády.“158 Navíc se Vočadlo zajímal o hnutí pro 

reformu výživy s důrazem na stravu bohatou na vitamíny.159 V únoru 1926 měl 

Vočadlo přednášku s názvem Reforma výživy v Československu (Food Reform 

in Czechoslovakia) ve Vegetariánské společnosti v Londýně.160 

Z korespondence je patrné, že si z Vočadlova vegetariánství často v dopisech 

utahovali i jeho přátelé. Například František Chudoba se v jednom ze svých 

psaní adresovaném Vočadlovi rozloučil takto: „O prázdninách se hleďte co 

nejvíce zotavit, a proto se vydatně živte mlékem a strdím, když kobylek u nás 

není a jiných produktů živočišných nepožíváte.“161 Další dopis Chudoba 

ukončil opět vtipnou narážkou: „Zejména se dobře živte, ale nejenom salátem, 

ředkvičkou a hruškami. Pamatujte, že jsou na světě ne-li vepři, tedy aspoň 

krávy a že ani nejpravověrnější indická kasta se nechodí ke kravám modlit.“162 

Za zmínku stojí i Karel Čapek, který také narážel na Vočadlovo vegetariánství. 

Poznámky typu „zřekněte se vegetariánství a trochu ztloustněte“ nebo „posílám 

Vám pořádnou mrkev“ se v Čapkově korespondenci objevovaly poměrně 

často.163 Rovněž jeho manželka Ludmila pro něho vařila výlučně bezmasé 

pokrmy, a dokonce sama sestavila svou rodinnou kuchařku vegetariánských 

                                                 
155  VOČADLO Otakar, Anglické listy Karla Čapka, Praha 1995, s. 118. 
156  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 236 – úmrtní list. 
157  HUGHES, Karolína. Prof. PhDr. Otakar Vočadlo a vegetariánství [online]. září 2008 [cit. 
2012-04-03]. Dostupné na WWW: <http://www.ohz.cz/attachments/101_zpravodajohz27.pdf>. 
158  Tamtéž. 
159  VOČADLO Otakar, Anglické listy Karla Čapka, Praha 1995, s. 78. 
160  LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 241 – seznam veřejných přednášek. 
161  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2135, 18. 7. 1920 z Přerova. 
162  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2136, 12. 8. 1920 z Přerova. 
163  VOČADLO Otakar, Anglické listy Karla Čapka, Praha 1995, s. 77-79. 
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jídel, která koluje z generace na generaci. Otakarovo vegetariánství bylo jeho 

celoživotním posláním, a tak není divu, že i oba jeho dva synové pokračovali 

v tomto duchu a přivedli k vegetariánství své manželky i děti.164 Vočadlo byl 

taktéž abstinentem a nekuřákem.165 

Na druhou stranu o sobě Otakar Vočadlo říkával, že se nehodí pro 

rodinný život, že se nedokáže postarat ani o sebe, natož o rodinu, ale to platilo 

jen o všedních záležitostech praktického života. Otakar Vočadlo rozhodně 

nebyl žádným kutilem. Sám si nedokázal ani složit kufr, natož zatlouci hřebík a 

tato praktická neschopnost mu zrovna neulehčovala jeho povolání, které často 

vyžadovalo být delší dobu mimo domov. Naštěstí měl i na cestách kolem sebe 

spoustu ochotných lidí, kteří ho nenechali bezradně stát nad prázdnými kufry a 

hromadou knih a svršků, jež si měl sbalit.166 V koncentračních táborech ho 

zachránilo od fyzické práce jeho jazykové nadání, ale přesto prý po návratu 

tvrdil své manželce Ludmile, že v Terezíně dokonce škrábal i brambory, ale 

ona to okomentovala takto: „Dovedla jsem si představit, jak při těch 

bramborových seancích drží pokaždé nějakou řeč. Rád vykládal nejen 

studentům, ale komukoliv, a poněvadž dovedl mluvit zajímavě, kamarádi určitě 

škrábali brambory za něho.“167 

Vočadlovým hlavním koníčkem byly knihy, a tak není divu, že se jeho 

„druhým domovem“ staly knihovny, zejména knihovna Národního muzea a 

knihovna univerzitní v Praze, nebo Britské muzeum v Londýně. Jako důkaz 

jeho nadšení pro literaturu nám slouží vzpomínka jeho manželky: „Doma bylo 

jeho soužití s knihami vysoce intimní: spal s nimi, jedl s nimi, měl je stále 

kolem sebe, nad sebou, pod sebou, na štelážkách, na stolečcích, na podnožkách, 

na zemi. Občas s ním knihy hrály na schovávanou a doháněly ho k zoufalství, 

poněvadž právě bez té jedné, kterou nemohl zrovna najít, se nedalo v práci 

pokračovat. Tu jsem mu musela pomoci hledat tak dlouho, až jsem ztracenou 

knihu z některé hromady vytáhla.“168 Ale jinak musel mít Vočadlo fantastickou 

paměť, což se dá vypozorovat v jeho díle Anglické listy Karla Čapka, kde 
                                                 
164  HUGHES, Karolína. Prof. PhDr. Otakar Vočadlo a vegetariánství [online]. září 2008 [cit. 
2012-04-03]. Dostupné na WWW: <http://www.ohz.cz/attachments/101_zpravodajohz27.pdf>. 
165  VOČADLOVÁ Ludmila, Nic lepšího nepřeji ani Vám..., In: Naše rodina, 1980, s. 9. 
166  Tamtéž. 
167  Tamtéž. 
168  Tamtéž. 
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vzpomínal na jejich společný výlet po Velké Británii a stále, po více než 

čtyřiceti letech, si přesně pamatoval, co se Čapkovi líbilo, čeho si všímal, nebo 

co naopak hanil. O jeho nesmírné inteligenci a jazykovém nadání též svědčí 

historka, která kolovala mezi jeho kolegy. Když byl profesor Vincenc Lesný169 

v Anglii a byl pozván do King´s College na večeři, seděl jako host u čestného 

stolu vedle děkana Johna Shepparda.170 Během hovoru se ho Lesný zeptal na 

nějakou anglickou frázi, je-li správně a děkan odpověděl: „Zeptejte se profesora 

Vočadla. On ví…“171 

1.7 Za Otakarem Vočadlem 

Záhy po Vočadlově smrti byla napsána dvě velice krátká oznámení o jeho 

skonu.172 První Vočadlův nekrolog byl v den jeho pohřbu, dne 29. ledna 

roku 1974, otištěn ve Svobodném slově, kde Alois Bejblík (1926 – 1990), 

Vočadlův žák, vyzdvihoval jeho jazykové nadání, pedagogickou činnost 

v Anglii, USA a Bratislavě, okouzlující smysl pro humor i přes obtížné životní 

peripetie, kvality jako svědomitost, poctivost, čestnost, laskavost a zásluhy 

v oblasti lingvistiky a především literatury u nás i v cizině. Rovněž se zmiňuje 

o Vočadlově přátelství s Ottou Jespersonem, Georgem Bernardem Shawem a 

Karlem Čapkem.173 

Za zmínku stojí rovněž vzpomínka, kterou napsala Iva Höschlová do 

Lidové demokracie necelý měsíc po Vočadlově smrti, kde psala především o 

dopise napsaném Vočadlem, který ji přišel poštou pouhý den po Vočadlově 

skonu. Z dopisu je patrné, že Vočadlova mysl byla stále svěží i na skutečném 

sklonku jeho života, jelikož v něm hovořil o svých dalších pracovních plánech 

a autorce článku objasňoval použití jednoho anglického idiomatického spojení. 

                                                 
169  Vincenc Lesný (1882 – 1953) byl první český indolog na Karlově univerzitě v Praze a 
rovněž jeden z našich nejvýznamnějších vědců tohoto oboru.  
170  John Sheppard (1881 – 1968) byl předním britským klasickým filologem a mezi léty 1933 
až 1954 byl děkanem King´s College na univerzitě v Cambridgi. 
171 „Ask Professor Otakar Vočadlo. He knows...“ LA PNP, Vočadlo, Rkp cizí, č. inv. 9995 – 
Břetislav Hodek – Univ. prof. dr. Otakar Vočadlo pětasedmdesátiletý. 
172  Prof. Dr. O. Vočadlo mrtev, In: Lidová demokracie, 25. ledna 1974 a Zemřel prof. Vočadlo, 
In: Svobodné slovo, 28. ledna 1974. 
173  BEJBLÍK Alois, Za Otakarem Vočadlem, In: Svobodné slovo, 29. ledna 1974. 
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Článek je zakončen Vočadlovými vlastními slovy: „Být připraven jest vše. Kdo 

žil v souzvuku s nekonečnem, nad tím smrt nepanuje a nepřekvapí ho. Ten je 

vždy připraven jako Komenského pokorný poutník na konci Labyrintu 

světa.“174 

 Další Vočadlův nekrolog byl otištěn rok po jeho smrti v Lidové 

demokracii, kde ho opět Iva Höschlová stručně popisovala jako člověka 

vzdorujícího bezpráví, vystihovala jeho kvality jako kázeň, statečnost a píli. Na 

závěr článku se dozvídáme o Vočadlově místě posledního odpočinku, které se 

nachází v rodinné hrobce v Klatovech.175 

Iva Höschlová vzpomněla na Otakara Vočadla ještě jednou a to při 

příležitosti vydání jeho posledního literárního počinu a to uspořádání Čapkovy 

korespondence, známé pod názvem Anglické listy Karla Čapka z nakladatelství 

Československé akademie věd.176 

Důkazem jeho internacionálního významu jsou nekrology publikované 

v zahraničním tisku. Britské noviny The Times připomínají Vočadlův život den 

po jeho pohřbu.177 Další Vočadlův nekrolog byl vytištěn opět v britském tisku 

The New Statesman zkraje února roku 1974, ve kterém známý anglický 

žurnalista Cecil Rolph Hewitt připomínal nejen Vočadlův život, ale i dopis 

adresovaný do redakce The New Statesman po Mnichovské dohodě.178 U 

příležitosti 80. výročí narození Otakara Vočadla vyšel separát o jeho životě 

v The Slavonic and East European Review publikovaný britskou profesorkou 

angličtiny na univerzitě v Cambridgi Muriel Clarou Bradbrookovou.179  

Nesmíme zapomenout na dosud nejobsáhlejší Vočadlův nekrolog, který 

byl otištěn v bulletinu King´s College v Cambridgi v listopadu roku 1974, kde 

se neznámý autor zaměřil především na Vočadlova obtížná životní období jako 

pobyty v koncentračních táborech a neshody s komunistickým režimem.180 

                                                 
174  HÖSCHLOVÁ Iva, Pokorný poutník, In: Lidová demokracie, 15. února 1974. 
175  HÖSCHLOVÁ Iva, Naplněný život, In: Lidová demokracie, 29. ledna 1975. 
176  HÖSCHLOVÁ Iva, Zastavení ve vzpomínce, In: Lidová demokracie, 25. listopadu 1975. 
177  Prof O. Vočadlo, In: The Times, 30. ledna 1974. 
178 Viz 1.4 Protektorát, HEWITT Cecil Rolph, Otakar Vočadlo, In: The New Statesman, 8. 
února 1974. 
179  BRADBROOK Muriel Clara, Otakar Vočadlo, In: The Slavonic and East European 
Review, řijen 1975, roč. 53, č. 133, 579-581. 
180  LA PNP, Osobní fond Otakara Vočadla, Tisk. a výstř., č. inv. 10466 – nekrolog v bulletinu 
King´s College v Cambridgi z listopadu 1974. 
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Další stručná vzpomínka se objevila deset let po Vočadlově smrti 

v Lidové demokracii, ve které se připomínaly Vočadlovy zásluhy na založení 

oboru anglistiky na Komenského univerzitě v Bratislavě a amerikanistiky na 

pražské Univerzitě Karlově.181 Stejného roku vychází též článek Josefa Lebedy, 

ve kterém se autor vyptával Huga Rokyty na jeho přátelství s Otakarem 

Vočadlem a především na jejich společné věznění v Buchenwaldu, kde spolu 

často debatovali o literatuře a kultuře. Navíc Hugo Rokyta vystihl Vočadla jako 

jedince, který celým svým postojem za nuceného pobytu v Buchenwaldu 

prokázal, že temno nemůže lidského ducha zlomit.182 

V roce 1994 vyšla knížka Josefa Vachka Vzpomínky českého anglisty, ve 

které autor připomínal nejvýznamnější domácí anglisty, mimo jiné i Otakara 

Vočadla. Josef Vachek na Vočadla vzpomínal jako na člověka, jehož angličtina 

byla naprosto brilantní díky osmi letům strávených v Anglii a také jeho 

velkému nadání pro jazyky. Navíc vychvaloval jeho rozsáhlé pedagogické 

zkušenosti a organizátorské schopnosti, které prokázal na Komenského 

univerzitě v Bratislavě a při budování poválečných pražských anglistických 

studií. Rovněž se zmínil o jejich prvním osobním setkání, kdy si ho Otakar 

pozval k sobě domů na návštěvu spolu s dalšími mladými anglisty, aby si ověřil 

jejich znalost anglického jazyka.183  

Při příležitosti 100. výročí narození Otakara Vočadla se udály dvě 

významné události, které připomněly jeho osobnost. První z nich bylo odhalení 

pamětní desky profesoru Vočadlovi na jeho rodném domě v Klatovech184 a 

druhou událostí bylo vydání reedice Vočadlových Anglických listů Karla 

Čapka v nakladatelství JAN, uvedené předmluvou Vočadlova syna profesora 

Radoslava Vočadla.185 

Největším paradoxem byla skutečnost, že nekrology publikované ve 

Velké Británii byly mnohem obsáhlejší, než ty otištěné v domácím tisku. 

                                                 
181  Zakladatel anglistiky, In: Lidová demokracie, 24. ledna 1984. 
182  LEBEDA Josef, Vzpomínka na Otakara Vočadla (vzpomínka Huga Rokyty na společný 
pobyt v koncentračním táboře). In: Hlas revoluce č. 3, 21. ledna 1984, s. 6. 
183  VACHEK Josef, Vzpomínky českého anglisty, Jinočany 1994, s. 11 - 14. 
184  Viz příloha. Pamětní deska se nachází na domě na náměstí Míru 154/I v Klatovech a dnes 
v této budově sídlí Československá obchodní banka. (Pamětní deska profesoru Vočadlovi, In: 
Svobodné slovo, 3. října 1995). 
185  Vočadlovy a Čapkovy Anglické listy, In: Svobodné slovo, 14. října 1995. 
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Rovněž bylo ze zahraničních nekrologů patrné, že Otakar Vočadlo dosáhl 

(především na kulturním a společenském poli) většího uznání za hranicemi než 

ve své rodné zemi. 
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2 Korespondence s Františkem Chudobou 

Jak už bylo řečeno v úvodu, druhá část mé bakalářské práce je zaměřena 

na korespondenci s předním českým anglistou Františkem Chudobou. Otakar 

Vočadlo se s Františkem Chudobou seznámil při svém studiu na Filozofické 

fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, kde v té době Chudoba vedl 

seminář anglické literatury, který Vočadlo navštěvoval.186 Jejich zprvu čistě 

kolegiální vztah se díky společnému zájmu o angličtinu a záležitosti kolem ní 

postupem času vyvinul v dlouholeté přátelství. Zlom nejspíše nastal při pobytu 

v Anglii v roce 1921, kde Otakar Vočadlo studoval anglickou fonetiku a 

literaturu na univerzitě v Londýně a František Chudoba přednášel českou 

literaturu na Škole slovanských studií při výše zmíněné univerzitě.187 Přelom v 

jejich vztahu je zřejmý i z korespondence, jelikož v psaních odeslaných 

Chudobou před rokem 1921 se vyskytovalo pouze oslovení typu „vážený, či 

ctěný pane Vočadlo“, zatímco v dopisech odeslaných po návratu z Anglie 

převažovalo důvěrnější oslovení „milý příteli“.  

Z korespondence byl rovněž patrný jejich velký věkový rozdíl a 

především Chudobovy letité zkušenosti. Chudoba se často v dopisech snažil 

Vočadlovi poradit, co by pro něj bylo nejvhodnější, což je zřejmé například ze 

psaní před Vočadlovým odjezdem do Spojených států amerických. „Chcete-li 

poslechnout mé přátelské rady, zůstaňte v Praze a přijměte místo na anglické 

škole. Máte rodinu a k ní jisté povinnosti. Ubijete-li se přednáškami po 

Americe, kdo se bude starat o Vaše děti? Rok za rokem plyne, a když se člověk 

přiblíží ke čtyřicítce, bývá již těžko zakotvit.“188  Avšak Vočadlo do Ameriky 

přece jen odcestoval.189  

Zaměříme-li se na samotnou korespondenci, vyvstanou nám dvě témata, 

která se v dopisech objevovala nejčastěji. První z nich pocházelo z období 

dvacátých let a zabývalo se odborným časopisem The Slavonic Review, který 

vycházel při Škole slovanských studií v Londýně. Toto téma je zajímavé 
                                                 
186  Archiv UK, Fond FF, Vočadlo, č. k. 100, č. inv. 1210 – návrh na zřízení druhého oddělení 
v anglickém semináři. 
187  Contributors to No. 3, In: The Slavonic Review, březen 1923, roč. 1, č. 3. 
188  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2179, 27. 5. 1928 z Brna. 
189  Archiv UK, Fond FF, Vočadlo, č. k. 68, č. inv. 777 – osobní výkaz. 
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především tím, že se v něm řešila snaha o prosazení se českých vědců na 

mezinárodním fóru i přes překážky, které to přinášelo. 

Druhým pro české anglisty neméně důležitým tématem, jež se objevovalo 

v korespondenci ve třicátých letech, bylo uplatnění angličtiny na středních 

školách. Je samozřejmé, že Chudobu i Vočadla zajímala výuka angličtiny na 

středních školách i z toho důvodu, že oba vedli anglické semináře na 

univerzitách a formovali budoucí učitele. Ovšem na počátku třicátých let bylo 

posluchačů anglistiky velice málo, jelikož absolventi s angličtinou velmi těžce 

nacházeli uplatnění. Jak sám Chudoba tvrdil, všechny obory na univerzitách 

byly přeplněné a pouze na angličtině „byl kus volného pole“.190  

Jak bude řečeno níže, angličtina se především potýkala s nezájmem ze 

strany školské správy. Ta nepovolovala angličtinu na střední školy ani na přání 

některých ředitelů a rodičovských sdružení a nepomáhala ani memoranda 

adresovaná Ministerstvu školství a národní osvěty. Navíc se ve zkušebním řádu 

pro učitele středních škol z roku 1930 nepřipouštěla kombinace anglického a 

francouzského jazyka. Tato neútěšná situace se změnila teprve odchodem 

odborového přednosty Ferdinanda Špíška do výslužby.191 

Za zmínku rovněž stojí počet odeslaných psaní v jednotlivých letech, 

který se průměrně pohybuje okolo pěti dopisů za rok. Výjimku však tvoří 

Vočadlův šestiměsíční pobyt ve Spojených státech amerických, ze kterého se 

ve složce neobjevuje žádné psaní. Naopak rok 1935 se jeví nejplodnějším, 

jelikož bylo Františkem Chudobou odesláno dokonce 14 dopisů. 

Ostatně celá korespondence odeslaná Františkem Chudobou podávala 

především svědectví o vědeckých, pracovních a společenských aktivitách. 

Avšak čas od času se Chudoba v dopisech zmiňoval i o dětech, manželce a 

svém zdravotním stavu. Přesto Chudobovy listy byly zajímavé, čtivé a místy 

jeho komentáře působily nejen velmi vtipně, ale i poeticky, jako například 

úryvek z dopisu z listopadu 1922: „Nyní však jděte už do postele a stáhněte 

blanket přes hlavu. Nastává půlnoc a brněnský strážník by mne sebral pro 
                                                 
190  CHUDOBA František, Angličtina na středních školách. In: Lidové noviny, 30. srpna 1935, 
roč. 43, č. 433, s. 5. 
191  Ferdinand Špíšek (1877 - 1970) byl úředníkem Ministerstva školství a národní osvěty a 
nadšeným francouzštinářem, který se mimo jiné podílel na vzniku československých oddělení 
lyceí v Dijonu, v Nîmes a na založení Slovanského ústavu v Paříži či Francouzského institutu v 
Praze. 
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potulku a nezřízený život anebo pro podezření z loupeže, kdybych odmykal 

zahradní vrátka tak pozdě. Dobrou noc! Váš oddaný Chudoba. P. S. Vystrčte 

ještě hlavu na okamžik! Zdá se mi, že zítra oslavíte první stupínek vedoucí 

k zlaté svatbě.192 Vzpomínáte na tu loňskou zimu? Kéž by Vám letos bylo 

tepleji – aspoň u srdce. A teď už spěte.“193 Jak je z úryvku patrno, Otakar 

Vočadlo a František Chudoba si navzájem vykali i přesto, že byli přátelé. 

2.1 František Chudoba 

František Chudoba pocházel z mlynářské rodiny na Hané, kde se narodil 

4. června 1878 v Dědicích u Vyškova jako druhé dítě a nejstarší syn ze šesti 

sourozenců.194 Vystudoval gymnázium v Přerově a již od středoškolských 

studií se toužil stát malířem. Avšak na přání rodičů začal studovat medicínu. 

Teprve když mu ledvinová choroba znemožňovala namáhavé studium, 

přestoupil po třech semestrech na pražskou filozofickou fakultu.195 Na filozofii 

si vybral češtinu, kde navštěvoval přednášky Jana Gebauera196, a němčinu. 

Navíc germanistice věnoval dva semestry na univerzitě v Lipsku. Jelikož 

anglistika nebyla v té době na pražské univerzitě zavedena, doplnil si své 

anglistické vzdělání na univerzitách v Cambridgi a Oxfordu.197 

Jako středoškolský profesor působil v Kroměříži, ve Velkém Meziříčí a 

v Brně. V březnu 1913 se habilitoval na oboru dějin anglické literatury na 

pražské univerzitě, kde poté vedl seminář anglické literatury.198 Do roku 1919 

vyučoval na gymnáziu v Truhlářské ulici v Praze.199 Na nově zřízené 

Masarykově univerzitě v Brně byl jmenován 9. srpna 1920 řádným profesorem 

                                                 
192  Dne 12. listopadu roku 1922 Vočadlovi oslavili první výročí svatby. 
193  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2145, 11. 11. 1922 z Brna. 
194  LA PNP, Vočadlo, Rkp. vl., č. inv. 9488 – Otakar Vočadlo: František Chudoba byl rodem. 
195  VACHEK Josef, Vzpomínky českého anglisty, Jinočany 1994, s. 23. 
196  Jan Gebauer (1938 – 1907) byl zakladatelem moderní české jazykovědné bohemistiky, 
duchovní otec pražského slovanského semináře, vynikající jazykovědec, literární historik a 
univerzitní profesor. 
197  LA PNP, Vočadlo, Rkp. vl., č. inv. 9489 – Otakar Vočadlo: František Chudoba se narodil... 
(nekrolog Františka Chudoby sepsaný pro Královskou českou společnost nauk). 
198  HAVRÁNEK Jan et al., Dějiny Univerzity Karlovy. 3. díl, 1802-1918, Praha 1997, s. 277.  
199  FORST Vladimír et al., Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 2. díl, II. svazek, 
H-J, Praha 1993, s. 417-419. 
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anglické filologie.200 Na svou práci se připravil dvouletým pobytem v Anglii, 

kde až do roku 1922 působil jako první docent české řeči a literatury na nově 

zřízeném slavistickém oddělení londýnské univerzity, School of Slavonic 

Studies.201 K tomuto úkolu se Chudoba dobře hodil, jelikož byl školený 

bohemista z Gebauerova semináře a dokonale ovládal českou literaturu.202 Po 

návratu do Československa se věnoval budování anglistiky na Filozofické 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně a přednášel úvod do anglistiky, 

anglickou renesanční literaturu a přehled historické mluvnice anglické.203 Mezi 

léty 1927 až 1928 zde působil i jako děkan.204 

Chudobův vědecký zájem se soustřeďoval na anglický romantismus. Jeho 

oblíbenými autory byli vedle Williama Wordswortha také Samuel Taylor 

Coleridge, Percy Bysshe Shelley a John Keats.205 Tlumočnictví anglické 

romantické literatury zahájil Williamem Wordsworthem, o jehož zhodnocení 

Chudoba napsal svůj habilitační spis s názvem Wordsworth. Pokus o třídění.206 

Avšak ústředním tématem jeho vědeckého bádání se stal William Shakespeare, 

jemuž věnoval obsáhlou dvoudílnou monografii, která se stala jeho 

celoživotním dílem.207 

František Chudoba dlouhodobě trpěl srdeční chorobou, která se podle 

vzpomínky Otakara Vočadla měla v období po Mnichovské dohodě a následně 

po vzniku Protektorátu Čechy a Morava zhoršit.208 Chudoba zemřel v úterý 7. 

ledna 1941 a je pochován na městském hřbitově v Přerově-Šířavě.209 

                                                 
200 Masarykova univerzita v Brně byla zřízena dne 28. ledna 1919 a měla čtyři fakulty: 
lékařskou, právnickou, přírodovědeckou a filozofickou. (Věstník MŠANO, roč. I (1919), sešit 
1-6, s. 2) a JORDÁN František et al., Dějiny university v Brně, Brno 1969, s. 387. 
201  Contributors to No. 3, In: The Slavonic Review, březen 1923, roč. 1, č. 3. 
202  LA PNP, Vočadlo, Rkp. vl., č. inv. 9489 – Otakar Vočadlo: František Chudoba se narodil... 
203  JORDÁN František et al., Dějiny university v Brně, Brno 1969, s. 164. 
204  Historie děkanů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně - František Chudoba 
[online], <http://www.muni.cz/phil/people/68717/management_history>, [cit. 27. února 2012]. 
205  KOCMANOVÁ, Jessie. František Chudoba [online]. 1981 [cit. 2012-04-03]. Dostupné na 
WWW: <http://www.phil.muni.cz/plonedata/wkaa/BSE/BSE_1981-14_Scan/BSE_14_06.pdf>. 
206  FORST Vladimír et al., Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 2. díl, II. svazek, 
H-J, Praha 1993, s. 417-419. 
207  První díl vyšel roku 1941 a druhý až po jeho smrti roku 1943. Oba díly vydalo 
nakladatelství Jana Laichtra. KOCMANOVÁ, Jessie. František Chudoba [online]. 1981 [cit. 
2012-04-03]. Dostupné na WWW: <http://www.phil.muni.cz/plonedata/wkaa/BSE/BSE_1981-
14_Scan/BSE_14_06.pdf>. 
208  LA PNP, Vočadlo, Rkp. vl., č. inv. 9488 – Otakar Vočadlo: František Chudoba byl rodem. 
209  Historie děkanů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně - František Chudoba 
[online], <http://www.muni.cz/phil/people/68717/management_history>, [cit. 27. února 2012]. 
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Za zmínku rovněž stojí Chudobův syn Bohdan Chudoba (1909 – 1992), 

který se stal historikem, filozofem, středoškolským profesorem, ale i poslancem 

Československé strany lidové. Rovněž pracoval v archivech evropských 

metropolí. Po komunistickém převratu roku 1948 odešel do exilu a pobýval 

v USA a ve Španělsku, kde také zemřel.210 

2.2 The Slavonic Review 

Jak již bylo naznačeno výše, prvním tématem, kterým se zabývala 

korespondence mezi Otakarem Vočadlem a Františkem Chudobou, byl odborný 

časopis The Slavonic Review.  

Tento časopis, který se dnes nazývá The Slavonic and East European 

Review211, vychází čtvrtletně a publikuje články o záležitostech týkajících se 

Ruska, střední a východní Evropy. Navíc se zabývá tématy literárními, 

lingvistickými, historickými, ekonomickými, kulturními, ale i politickými.212 Je 

vydáván od června roku 1922 nákladem Školy slovanských a 

východoevropských studií při londýnské univerzitě.   

Mezi zakladatele časopisu patřili ředitel výše zmíněné školy Bernard 

Pares a profesoři Robert William Seton-Watson a Harold Williams.213  

 Ve dvacátých letech The Slavonic Review vycházela třikrát do roka, vždy 

v březnu, v červnu a v prosinci a roční svazek třech dílů obsahoval přes sedm 

set stran. Za zmínku rovněž stojí hlavní přispěvatelé této doby, mezi které 

patřili především zakladatelé časopisu The Slavonic Review, srbský historik a 

diplomat působící od roku 1918 v Londýně Mihailo Gavrilović (1868 – 1924), 

překladatel z českého jazyka Paul Selver (1880 – 1970), ruský historik, ekonom 

                                                 
210  PAVLINCOVÁ, Helena. Bohdan Chudoba [online]. [cit. 2012-04-03]. Dostupné na WWW: 
<http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/chudob.html>. 
211  The Slavonic Review byla roku 1928 přejmenována na The Slavonic and East European 
Review a tento název nese až do současnosti. 
212  The Slavonic and East European Review, 
<http://www.mhra.org.uk/Publications/Journals/seer.html>, [cit. 10. března 2012]. 
213  The Slavonic and East European Review, <http://www.ssees.ucl.ac.uk/seer.htm>, [cit. 9. 
března 2012]. Robert William Seton-Watson (1879 – 1951) byl absolventem univerzity 
v Oxfordu, anglickým publicistou a historikem, který se především zabýval dějinami 
slovanských národů. Harold Williams (1876 – 1928), který pocházel z Nového Zélandu, byl 
polyglotem, ale mimo jiné i šéfredaktorem britského deníku The Times. 
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a filozof Peter Struve (1870 – 1944), profesor slovanských jazyků na univerzitě 

v Oxforfu Neville Forbes (1883 – 1929), profesor srbochorvatštiny na Škole 

slovanských studií v Londýně Dragutin Subotić (1887 – 1952), ruský filozof a 

teolog Sergius Bulgakov (1871 – 1944), polský filolog a historik Roman 

Dyboskij (1883 – 1945), ruský politolog a literární historik D. S. Mirsky (1890 

– 1939), profesor srovnávací filologie v Cambridgi Norman Brooke Jopson 

(1890 – 1969), ale svůj článek o slovanských národech po první světové válce 

zde publikoval i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk 

(1850 – 1937).214 Rovněž Otakar Vočadlo i František Chudoba se při působení 

v Londýně na Škole slovanských studií podíleli na chodu redakce The Slavonic 

Review. Jejich náplní bylo nejen psát články, ale také dělat korektury překladů 

z češtiny do angličtiny, aby nedocházelo k významovým nepřesnostem.215  

František Chudoba se i po návratu do Čech snažil shánět příspěvky do 

výše zmíněného časopisu, ale narážel na řadu nesnází. Ze studované 

korespondence je patrné, že se někteří čeští vědci chtěli touto cestou prosadit na 

mezinárodním fóru, jelikož často odkládali svou práci jen proto, aby stihli 

napsat příslušný článek a to i přesto, že za něj nedostali žádný honorář. Ovšem 

mnohdy se také stávalo, že jejich příspěvky nakonec skončily v redakčním koši. 

Možná za to mohla i skutečnost, že hlavní redaktor Seton-Watson měl 

k českým vědcům nedůvěru, poněvadž znalost angličtiny, která často českým 

badatelům chyběla, byla pro něho měřítkem zdatnosti.216 

Přejdeme-li k samotné korespondenci odeslané Františkem Chudobou a 

ke konkrétním příkladům, zjistíme, že se poprvé téma The Slavonic Review 

objevilo v dopise z listopadu 1922. Chudoba v něm psal o profesoru 

Horákovi217, který mu do časopisu slíbil příspěvek o Máchalově publikaci 

Slovanské literatury.218 Článek však v The Slavonic Review nikdy nevyšel. Není 

                                                 
214  MASARYK Tomáš Garrigue, The Slavs after the War, In: The Slavonic Review, červen 
1922, roč. 1, č. 1, s. 2-23. 
215  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – Bernard Pares, č. inv. 3736, 10. 11. 1922 z Londýna. 
216  POLIŠENSKÝ Josef, Historik v měnícím se světě, Praha 2001, s. 123. 
217  Jiří Horák (1884 – 1975) byl představitelem literárněvědné slavistiky, etnograf a folklorista. 
Zabýval se srovnávacím studiem slovanských literatur, slovanskou lidovou slovesností, hlavně 
písněmi a pohádkami, i dějinami slavistiky a českého a slovenského národopisu.  
218  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2145, 11. 11. 1922 z Brna. Jan 
Hanuš Máchal (1855 – 1939) byl český slavista, literární historik a filolog, který působil na 
Karlově univerzitě v Praze. Rovněž se stal mimořádným členem České akademie a Královské 
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ovšem známo, zdali jej „pohřbila“ redakce, nebo sám profesor Horák. 

Avšak dopisy, které se zabývaly časopisem The Slavonic Review 

pravidelněji, se začaly objevovat od  května roku 1923. Tehdy Chudoba 

Vočadlovi napsal o článku Antonína Boháče219, který před několika měsíci 

slíbil Seton-Watsonovi do výše zmíněného časopisu. Boháčovo statistické 

pojednání o Československu měl už Chudoba u sebe, a tak ho po Vočadlovi 

posílal Paulu Selverovi, aby jej přeložil do angličtiny. Výše zmíněný článek 

měl vyjít již ve čtvrtém čísle The Slavonic Review v červnu 1923.220 Jakmile 

Vočadlo článek od Chudoby obdržel, oznámil tuto skutečnost Bernardu 

Paresovi, který domluvil na následující den – 23. května 1923 – společnou 

schůzku s Paulem Selverem, aby jej Vočadlo mohl Selverovi předat osobně, 

jelikož červen se už nenávratně blížil.221  

Protože se výše zmíněný článek ve čtvrtém čísle The Slavonic Review 

neobjevil, začal Chudoba urgovat přímo Seton-Watsona, který ovšem neměl 

ponětí o tom, kde Boháčův příspěvek skončil, jelikož na přelomu května a 

června pobýval na Slovensku.222 Redakci v té době obstarával Bernard Pares, 

jenž byl pověstný tím, „že velmi rád zapomínal i na to, co se přihodilo dnes 

nebo co má učinit zítra.“223  

Když Chudoba ovšem zjistil, že se Boháčův článek neobjevil ani v pátém 

čísle The Slavonic Review v prosinci 1923, a to i přesto, že to Seton-Watson 

Chudobovi písemně slíbil, byl už velice pohoršený.224 V dopise Vočadlovi si 

postěžoval: „Není příjemné vymáhat na lidech příspěvky a žádat, aby byly 

                                                                                                                                  
české společnosti nauk. Jeho dílo Slovanské literatury vyšlo nakonec ve třech svazcích. 
(MÁCHAL Jan, Slovanské literatury, nakl. Matice česká, Praha, I. díl 1922, II. díl 1925, III. díl 
1929). 
219  Antonín Boháč (1882 – 1950) byl docentem Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity a 
patřil k zakladatelům české demografie a statistiky. Po první světové válce byl jedním z členů 
československé delegace na pařížské mírové konferenci ve Versailles, pro niž vypracoval řadu 
podkladů o hospodářských, populačních a právních poměrech obyvatelstva především v 
okrajových a národnostně smíšených oblastech.  Rovněž se významnou podílel na prvním 
sčítání lidu v Československu v roce 1921. Bohužel, není nám známo, o čem tento článek 
pojednával, jelikož ve The Slavonic Review nebyl nikdy otištěn. 
220  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2147, 13. 5. 1923 z Prahy. 
221  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – Bernard Pares, č. inv. 3757, 22. 5. 1923 z Londýna. 
222  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2151, 28. 10. 1923 z Brna a č. 
inv. 2216, 21. 5. 1925 z Brna. 
223  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2144, 7. 9. 1922 z Prahy. 
224  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2151, 28. 10. 1923 z Brna a č. 
inv. 2152, 12. 11. 1925 z Brna. 
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hotovy do té a té doby a pak je nechat ležet.“225 Obzvlášť trapně se cítil vůči 

Boháčovi, poněvadž ten svůj článek „napsal jen s nesnázemi, protože byl 

zavalen jinými pracemi a učinil to pouze ze starého přátelství ke mně“ [k 

Františku Chudobovi – pozn. autora].226 Boháčův článek se ovšem v The 

Slavonic Review nikdy neobjevil, jelikož „mu jej slavná redakce hodila do 

koše“.227  

Za zmínku rovněž stojí fakt, že příspěvky pro The Slavonic Review 

nebyly nijak honorovány, jelikož Seton-Watson chtěl redakci zachovat 

hmotnou nezávislost. S tímhle stanoviskem ale Chudoba nesouhlasil, jelikož 

uvedl: „Ze zkušenosti vím, jak je těžké získat dobrý článek i od nejlepších 

přátel a známých, musíte-li jim napřed oznámit, že za práci nedostanou ani 

haléře. Kdybych spočítal všechny hodiny, které jsem vynaložil na psaní žádostí 

o příspěvky a upomínek a dal si za každou zaplatit třebas jenom nádenickou 

mzdu, byla by to pěkná sumička. O poštovném za psaní a zásilky rukopisů ani 

nemluvím.“228 Rovněž se Chudoba snažil řešit otázku honoráře jak pro české 

přispěvovatele, tak pro překladatele jejich článků i s Ministerstvem školství a 

národní osvěty, jež bylo ochotné se na financování podílet, ale i to Seton-

Watson zásadně odmítal.229  

Po dohodě se Seton-Watsonem nasmlouval Chudoba další články do 

dalšího ročníku The Slavonic Review a doufal, že se Boháčův případ nebude 

opakovat. Ve třetím ročníku se měl objevit článek Jana Herbena230 o Karlu 

Havlíčku Borovském (1821 – 1856) a delší příspěvek o Bedřichu Smetanovi 

(1824 – 1884), který měl napsat Zdeněk Nejedlý tak, aby vyšel již v březnovém 

čísle The Slavonic Review.231 Na tomto článku Chudobovi obzvlášť záleželo, 

jelikož se v březnu slavilo sté výročí narození Bedřicha Smetany. Avšak 

profesor Nejedlý svého slibu nedostál, což Chudoba okomentoval: „Doufal 

                                                 
225  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2151 28. 10. 1923 z Brna. 
226  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2152, 12. 11. 1923 z Brna. 
227  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2163, 27. 1. 1925 z Brna. 
228  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2149, 21. 6. 1923 z Prahy. 
229  Tamtéž. 
230  Jan Herben (1857 – 1936) byl českým prozaikem a publicistou, který založil časopis Čas a 
pracoval v redakci Národních listů a Lidových novin. Navíc v letech 1918 – 1926 působil jako 
senátor za sociálně demokratickou stranu.  
231  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2153, 3. 2. 1924 z Brna. 
Zdeněk Nejedlý (1878 – 1962) byl český historik, muzikolog a komunistický politik. 
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jsem, že se zachová jako muž aspoň před cizinou, když neví doma, co je čestné 

slovo. Bohužel zklamal jsem se i v tom posledním zbytku důvěry, kterou jsem 

měl v jeho chatrnou povahu.“232 Naštěstí hřích Zdeňka Nejedlého odčinil 

Vladimír Helfert a článek o Bedřichu Smetanovi vyšel v červnovém čísle The 

Slavonic Review.233 

V září Chudoba Vočadlovi sdělil, že po dlouhém přemlouvání získal i 

Rudolfa Urbánka234, jenž mu i přes velké pracovní vytížení přislíbil drobný 

příspěvek o Janu Žižkovi, který měl být jakýmsi předvojem jubilejního článku 

k pětistému výročí úmrtí Jana Žižky. Rovněž se Chudoba v dopise zmínil i o 

Herbenově stati o Karlu Havlíčku Borovském, kterou měl Seton-Watson již k 

dispozici do prosincového čísla The Slavonic Review. Zároveň Chudoba 

Vočadla poprosil, zdali by nemohl na oba články dohlédnout, jelikož mu velmi 

záleželo na tom, aby vyšly ve výše zmíněném výtisku.235 V těchto případech 

redakce výjimečně dlouho neotálela a oba příspěvky byly publikovány 

v prosincovém čísle.236 

  V dopise z ledna 1925 se Chudoba opět zmínil o profesoru Urbánkovi, 

který posoudil, po Chudobově předběžné dohodě s redakcí, Pekařovy Dějiny 

československé. Nicméně Urbánkův rukopis potkal stejný osud jako Boháčovu 

stať. Nebylo se tedy čemu divit, když Urbánek odmítl napsat jubilejní článek o 

Janu Žižkovi, což Chudobu nepotěšilo, jelikož si v dopise Vočadlovi 

postěžoval: „Chtěl-li jsem mít jubilejní článek o Žižkovi, jejž uvítal také Seton-

Watson, musel jsem jej nakvap sám sestavit z několika tištěných článků 

Urbánkových (ovšem s jeho svolením), poněvadž jsem nenalezl nikoho jiného, 

kdo by byl chtěl nebo mohl psát o slepém vůdci husitů. Nedělal jsem toho rád, 

                                                 
232  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2155, 25. 3. 1924 z Brna. 
233  HELFERT Vladimír, Bedřich Smetana, In: The Slavonic Review, červen 1924, roč. 3, č. 7, 
s. 141-155. Vladimír Helfert (1886 – 1945) byl významným českým muzikologem, profesorem 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a redaktorem brněnského časopisu Hudební 
rozhledy. 
234  Rudolf Urbánek (1877 - 1962) byl profesorem Masarykovy univerzity v Brně a českým 
historikem, který se především zaměřoval na středověké české dějiny. 
235  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2158, 25. 9. 1924 z Brna a č. 
inv. 2159, 16. 10. 1924 z Brna. 
236  HERBEN Jan, Karel Havlíček, In: The Slavonic Review, prosinec 1924, roč. 3, č. 8, s. 272-
284 a URBÁNEK Rudolf, Jan Žižka, the Hussite, In: The Slavonic Review, prosinec 1924, roč. 
3, č. 8, s. 285-303. 
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protože jsem měl obě ruce svázány, ale jaká pomoc?“237 

Dále na přání Seton-Watsona získal Chudoba první samostatnou část 

pojednání Jaroslava Werstadta238 o filozofii českých dějin se zaměřením na 

Františka Palackého. Pro tento článek mělo být vyhrazeno místo v březnovém 

čísle The Slavonic Review a zbylé dvě části měly být publikovány 

v následujících výtiscích.239 Jelikož v této době pobýval Seton-Watson 

v Americe a redakci opět obstarával Bernard Pares, kterému Chudoba po 

předchozí zkušenosti s Boháčovým článkem příliš nedůvěřoval, poslal první 

část výše zmíněného pojednání po Otakaru Vočadlovi.240 Avšak když se 

František Chudoba dozvěděl, že Werstadtovo pojednání nejspíše otištěno 

nebude, jelikož se s ním již přestalo počítat a článek o Palackém mezitím 

připravil sám Otakar Vočadlo, byl Chudoba opět rozčarovaný, poněvadž 

Vočadlovi napsal: „Vaše zprávy o stati doktora Werstadta jsou pro mne velice 

mrzuté. Požádal jsem o ni po dohodě se Seton-Watsonem, jenž si ji výslovně 

přál, několikrát jsem Werstadta o ni upomínal a konečně ji obdržel v polovině 

ledna, jak bylo slíbeno. Podle posledního dopisu Setonova měla vyjít v 9. čísle 

The Slavonic Review. O tom, že vy byste chystal nějaký článek o Palackém, 

nezmínil se mi nikdo ani slovíčkem. Nemám již chuti obtěžovat doktora 

Werstadta novými výklady a myslím, že bude nejlepší, domluvíte-li se s ním 

sám. Máte pravdu, že shánět články nebo posudky pro The Slavonic Review je 

práce velmi nevděčná. Pares a snad také Seton-Watson se domýšlejí, že naši 

lidé hoří touhou psát zadarmo do anglického časopisu a že jsou, bůh ví, jak 

spokojení, hodí-li anglická redakce jejich práci třebas do koše. Naši lidé jsou 

většinou různými povinnostmi nejen zahrnuti, nýbrž i přetíženi a již proto není 

snadné vymáhat na nich příspěvky, o nichž jim ani nemohu zaručit, že vůbec 

vyjdou.“241  

 K uspokojení obou stran byl nakonec jak článek Jaroslava Werstadta, tak 

i Otakara Vočadla otištěn v březnovém čísle The Slavonic Review a to i přesto, 

                                                 
237  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2163, 27. 1. 1925 z Brna. 
238  Jaroslav Werstadt (1888 – 1970) byl českým historikem, archivářem a knihovníkem 
Památníku národního písemnictví. 
239  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2162, 21. 1. 1925 z Brna. 
240  Tamtéž. 
241  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2163, 27. 1. 1925 z Brna. 
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že se v některých názorech na Františka Palackého rozcházely.242 Rovněž byl 

Chudoba rád, že se ve výše zmíněném čísle objevila také kritika Alberta 

Pražáka243 na knihu Nové Slovensko od Seton-Watsona a to i přesto, že některá 

místa pro Seton-Watsona nebyla příliš lichotivá. Avšak Chudoba ji pro jistotu 

poslal do Londýna již v anglickém znění, aby „snad její české roucho 

nezpůsobilo odkladu a konečného zániku v redakčním koši, čeho by si jistě 

nebyla zasloužila.“244 

 Jak už bylo řečeno dříve, další díl Werstadtova článku o filozofii českých 

dějin měl vyjít v červnovém čísle, ale bohužel opak byl pravdou. Tuto 

skutečnost Chudoba neviděl tak tragicky, poněvadž si myslel, že by druhá část 

mohla být otištěna v prosincovém vydání The Slavonic Review společně se třetí 

částí, kterou Jaroslav Werstadt již začal připravovat.245 Když se však Chudoba 

prostřednictvím Vočadlova dopisu dozvěděl, že se rukopis druhé části 

Werstadtova článku ztratil, byl nemile překvapen, jelikož Vočadlovi odepsal: 

„Werstadt je už patrně rozezlen, že druhou část posud neotiskli, ačkoliv on sám 

odložil jinou práci, jen aby rukopis dodal včas. Soudím tak z toho, že mi 

neodpověděl již na dva dopisy (z měsíce srpna a října tohoto roku), ačkoliv já 

nejsem ani dost málo vinen. Proto mu nechci psát znova. Jestliže se však 

rukopis nyní nenajde, bylo by záhodno, aby se mu redakce The Slavonic Review 

sama slušně omluvila a poslala mu za práci nějaký honorář. Je člověk 

nemajetný a jeho příjmy, pokud vím, nejsou velké. Na mou žádost a po dohodě 

se Seton-Watsonem, napsal sice svůj článek zadarmo, ale neočekával, že si jím 

Pares zapálí lulku.246 Sám mu nechci psát také proto, abych snad neupadl 

do podezření, že si z něho dělám dobrý den.“247 

 Rovněž se v prosincovém vydání The Slavonic Review měl objevit článek 

                                                 
242  WERSTADT Jaroslav, The Philosophy of Czech History, In: The Slavonic Review, březen 
1924, roč. 3, č. 9, s. 553-546 a VOČADLO Otakar, English Influences upon Palacký, In: The 
Slavonic Review, březen 1924, roč. 3, č. 9, s. 547-553. 
243  PRAŽÁK Albert, The New Slovakia by R. W. Seton-Watson, In: The Slavonic Review, 
březen 1925, roč. 3, č. 9, s. 713-720. Albert Pražák (1880 – 1956) byl českým literárním 
historikem, profesorem Komenského univerzity v Bratislavě i Karlovy univerzity v Praze.  
244  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2165, 28. 4. 1925 z Brna. 
245  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2166, 16. 7. 1925 z Přerova. 
246  Bernard Pares byl pověstný svou roztěkaností a již v dřívějším dopise se o něm Chudoba 
vyjádřil jako o člověku, který byl schopný si v roztržitosti zapálit dýmku důležitým 
dokumentem (LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2166, 16. 7. 1925 
z Přerova). 
247  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2168, 12. 12. 1925 z Brna. 



 

 

 

52

Františka Žákavce o českém sochaři Janu Štursovi (1880 – 1925) a malíři 

Vojtěchu Hynaisovi (1854 – 1925), který autor napsal i přesto, že byl vážně 

nemocen a to jen z toho důvodu, aby byl hotov včas. Jak sám Chudoba uvedl, 

poslal poté Žákavcův rukopis přímo Seton-Watsonovi, který si jej výslovně 

žádal.248 Avšak výše zmíněný článek bez jakéhokoli vysvětlení v jedenáctém 

čísle The Slavonic Review nevyšel. Ovšem naštěstí to s ním nedopadlo jako 

s příspěvkem Werstadtovým, který světlo světa nespatřil nikdy. Žákavcova stať 

byla tedy publikována ve dvanáctém čísle The Slavonic Review.249 Nejspíš se o 

to zasloužil i Otakar Vočadlo, jelikož byl Chudobou požádán, zdali by na 

Žákavcův příspěvek nemohl dohlédnout.250 Vočadlo svého slibu dostál a sám 

jej opatřil korekturou.251   

 V dubnovém dopise si Chudoba opět Vočadlovi postěžoval na redakci 

The Slavonic Review, jelikož mu nereagovala na jeho dopisy. Doslova 

Vočadlovi napsal: „Asi před šesti týdny jsem psal Seton-Watsonovi a žádal ho, 

aby se redakce The Slavonic Review aspoň omluvila Jaroslavu Werstadtovi, 

protože mu ztratila rukopis druhé části článku o filozofii českých dějin. 

Neodpověděl mi ani slovíčkem, stejně jako na dva jiné dopisy z podzimu 

loňského roku, v nichž jsem se ho tázal, přeje-li si do The Slavonic Review 

dvou článků: od Alberta Pražáka a Eugena Dostála.252 Z tohoto mlčení nemohu 

než soudit, že si nepřeje českých příspěvků, za které mne kdysi žádali Pares i 

on. Ale mohli mi aspoň na lístku napsat, že již nestojí o mou práci, která jim 

ještě nedávno byla velmi vítána. Také doklad anglického gentlemanství. Jak 

mohu pak od nich očekávat, že se slušně omluví Werstadtovi?“253  

 Den poté Chudoba poslal Vočadlovi pohlednici, ve kterém zajisté 

reagoval na předchozí dopis, jelikož uvedl: „Dnes jsem obdržel od Seton-

                                                 
248  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2169, 5. 1. 1926 z Brna. 
249  ŽÁKAVEC František, Two Losses to Czech Art. Jan Štursa and Vojtěch Hynais, In: The 
Slavonic Review, březen 1926, roč. 4, č. 12, s. 695-703. 
250  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2169, 5. 1. 1926 z Brna. 
251  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – Bernard Pares, č. inv. 3812, 16. 3. 1926 z Brna. 
252  Pražákův článek byl otištěn v The Slavonic Review o rok později a pojednával o Češích a 
Slovácích v revolučním roce 1848 (PRAŽÁK Albert, Czechs and Slovaks in the Revolution of 
1848, In: The Slavonic Review, březen 1927, roč. 5, č. 15, s. 565-579). Eugen Dostál (1889 – 
1943) byl profesorem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zabýval se dějinami 
umění, zejména gotikou. Avšak o jeho příspěvku do The Slavonic Review nejsou žádné další 
informace, a tudíž není jisté, zdali ho vůbec napsal nebo jej redakce jen neotiskla. 
253  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2171, 6. 4. 1926 z Přerova. 
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Watsona obšírný list, který se zabývá také článkem doktora Werstadta. 

Poněvadž je po přání pisatelově důvěrný, mohu Vám oznámit jen tolik, že se 

Seton-Watson, jak píše, doktoru Werstadtovi po mém posledním dopise 

omluvil. Oznamuji Vám to jen proto, že od včerejška nastala jistá změna.“254  

 Bohužel více informací k tomuto dopisu neexistuje, a tudíž není jasné, co 

se v něm objevovalo tak důvěrného, že o tom ani Vočadlo nemohl být zpraven. 

Avšak od té doby se František Chudoba ve svých dopisech adresovaných 

Otakaru Vočadlovi o časopise The Slavonic Review již nezmínil. 

2.3 Uplatnění angličtiny na středních školách v 30. letech 20. 

století 

Jak již bylo uvedeno výše, druhým neméně důležitým tématem, které se 

v korespondenci objevuje, je otázka uplatnění angličtiny na středních školách. 

Jaké byly základní typy a charakteristické rysy československých ústavů, 

kterými se následující část bude při rozboru korespondence zabývat?  

Střední školy byly určeny pro mládež obojího pohlaví od deseti nebo 

jedenácti let do osmnácti nebo devatenácti let. Navíc střední školy poskytovaly 

studentům všeobecné vzdělání a připravovaly je ke studiím na vysokých 

školách.255 Jejich podoba se v průběhu devatenáctého a na počátku dvacátého 

století ustálila na čtyřech základních typech. A jaký byl mezi nimi rozdíl? 

 Klasická osmiletá gymnázia byla zakládána od roku 1849. Měla za úkol 

umožnit studentům poznání souvislostí antické kultury s moderní vzdělaností 

na základě pěstování klasických jazyků a připravit absolventy ke studiím 

univerzitních oborů, které předpokládaly znalost řečtiny.256 Hlavním znakem 

klasických gymnázií bylo, že mezi povinné předměty řadily latinu od třetí do 

osmé třídy, němčinu od první do osmé třídy a řečtinu od páté do osmé třídy.257 

Avšak zájem o moderní jazyky způsobil, že tento kdysi převládající typ 

                                                 
254  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2172, 7. 4. 1926 z Přerova. 
255  NEUHÖFER Rudolf, Patnáct let středního školství, Praha 1933, s. 8. 
256  Tamtéž. 
257  Latině bylo od III. do VIII. třídy vymezeno celkem 34 hodin, němčině bylo od I. do VIII. 
třídy věnováno úhrnem 25 hodin a řečtina měla od V. do VIII. třídy dohromady 23 hodin. 
(Návrh učebních osnov pro střední školy, Praha 1933, s. 2-6). 
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gymnázií ustoupil jiným.258 

 Sedmileté reálky byly zavedeny roku 1868.259 Jejich účelem bylo 

poskytovat vyšší vzdělání všeobecné se zvláštním zřetelem na obory 

matematické a přírodovědné. Navíc měly připravovat studenty ke studiím na 

technických, zemědělských i lesnických vysokých školách.260 Tyto ústavy byly 

ve čtyřech nižších třídách totožné s reformními reálnými gymnázii a od páté do 

sedmé třídy měly povinnou deskriptivní geometrii v celkovém součtu osmi 

hodin. Vedle toho byla od první do sedmé třídy zavedena němčina a od třetí do 

sedmé třídy francouzština.261  

 Vznik osmiletých reálných gymnázií se datoval od roku 1908. Jejich 

účelem bylo poskytnout všeobecné vzdělání a zdůraznit souvislosti kultury 

domácí s kulturou západoevropskou na základě hlubšího historického 

podkladu, osvětlujícího vztah nové doby k antice pomocí latiny.262 Reálná 

gymnázia měla proto povinný latinský jazyk od třetí do osmé třídy, německý 

jazyk od první do osmé třídy a vedle nich byl zaveden povinný francouzský 

jazyk (na některých z nich anglický jazyk) od páté do osmé třídy.263 Tento 

důraz na znalost jednoho klasického jazyka s jedním jazykem moderním 

způsobil, že tento typ dosáhl největší obliby.264 

 Současně se zřizováním osmiletých reálných gymnázií byla zakládána 

také reformní reálná gymnázia.265 Tyto ústavy byly ve čtyřech nižších třídách 

totožné s reálkami a od páté do osmé třídy měly povinnou latinu. Vedle toho 

byla od první do osmé třídy zavedena němčina a od třetí do osmé třídy 

francouzština.266  

 Otázka výuky angličtiny na středních školách byla důležitým tématem, 

                                                 
258  NEUHÖFER Rudolf, Střední školství v Československu, Praha 1931, s. 3. 
259  KÁDNER Otakar, Vývoj a dnešní soustava školství. Díl I., Praha 1929, s. 258. 
260  NEUHÖFER Rudolf, Patnáct let středního školství, Praha 1933, s. 11. 
261  Němčině bylo od I. do VII. třídy vymezeno celkem 21 hodin a francouzština měla od III. do 
VII. t řídy dohromady 19 hodin. (Návrh učebních osnov pro střední školy, Praha 1933, s. 2-9). 
262  NEUHÖFER Rudolf, Patnáct let středního školství, Praha 1933, s. 9. 
263  Latině by od III. do VIII. třídy vymezeno celkem 32 hodin, němčině bylo od I. do VIII. 
třídy věnováno úhrnem 25 hodin a francouzština či angličtina měly od V. do VIII. třídy 
dohromady 18 hodin. (Návrh učebních osnov pro střední školy, Praha 1933, s. 2-7). 
264  NEUHÖFER Rudolf, Patnáct let středního školství, Praha 1933, s. 9. 
265  KÁDNER Otakar, Vývoj a dnešní soustava školství. Díl I., Praha 1929, s. 274-275. 
266  Latině bylo od V. do VIII. třídy vymezeno celkem 23 hodin, němčině bylo od I. do VIII. 
třídy věnováno úhrnem 25 hodin a francouzština měla od III. do VIII. třídy dohromady 23 
hodin. (Návrh učebních osnov pro střední školy, Praha 1933, s. 2-9). 
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jež je možné vyjádřit následující korespondencí.  

 Poprvé se František Chudoba zmínil o uplatnění angličtiny na středních 

školách v květnu 1934, kdy Vočadlovi napsal: „Naše fakulta [Filozofická 

fakulta Masarykovy univerzity v Brně – pozn. autora] zakročila u Ministerstva 

školství ve prospěch angličtiny na středních školách loni v lednu, ale odpovědi 

se jí nedostalo.“267 K této skutečnosti se opět vyjádřil až o rok později, kdy 

znovu připomněl memorandum adresované Ministerstvu školství a národní 

osvěty.268  

 Naopak kladně se Chudoba vyjadřoval k Návrhu učebních osnov pro 

střední školy z roku 1933, jelikož pokusně připouštěl angličtinu na reformních 

reálných gymnáziích a na reálkách ve třetí a čtvrté třídě po 5 hodinách týdně. 

Ve vyšších třídách reformních reálných gymnázií mohla být angličtina pokusně 

zavedena po 5 hodinách týdně v páté třídě, po 3 hodinách v šesté a sedmé třídě 

a po 2 hodinách v osmé třídě. Ve vyšších třídách reálek se angličtina pokusně 

připouštěla od páté do sedmé třídy po 3 hodinách týdně. Pro vyšší třídy 

reálných gymnázií mohla být angličtina zavedena jako řádný předmět vedle 

francouzštiny a to po 6 hodinách týdně v páté třídě, po 4 hodinách v šesté třídě, 

po 5 hodinách v sedmé třídě a po 3 hodinách v osmé třídě. Navíc na těch 

reálných a reformně reálných gymnáziích, kde by se angličtina nevyučovala 

v sedmé a osmé třídě povinně, mohla být po 2 hodinách týdně místo 

deskriptivní geometrie.269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
267  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2202, 28. 5. 1934 z Brna. 
268  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2213, 7. 8. 1935 z Brna. 
269  Návrh učebních osnov pro střední školy, Praha 1933, s. 2-10. 
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Tab. 1: Učební plán reálek 

Předmět I. II. III. IV. V. VI. VII. Celkem 

Čeština 5 5 4 4 3 4 4 29 

Němčina 4 4 3 3 3 2 2 21 

Francouzština 
(pokusně 

angličtina) 
- - 5 5 3 3 3 19 

Matematika 4 4 3 3 4 4 5 27 

Deskriptivní 
geometrie - - - - 3 3 2 1/2  8 1/2 

Zdroj: Návrh učebních osnov pro střední školy, Praha 1933, s. 5-10. 

 

Tab. 2: Učební plán reálných gymnázií 

Předmět I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Celkem 

Čeština 5 5 4 4 3 3 3 4 31 

Němčina 4 4 3 3 3 3 3 2 25 

Latina - - 6 6 6 5 5 4 32 

Francouzština 
nebo angličtina - - - - 6 4 5 3 18 

Matematika 4 4 3 3 3 3 2 2 24 

Deskriptivní 
geometrie - - - - - - 2 2 4 

Zdroj: Návrh učebních osnov pro střední školy, Praha 1933, s. 5-7. 
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Tab. 3: Učební plán reformních reálných gymnázií 

Předmět I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Celkem 

Čeština 5 5 4 4 3 3 3 4 31 

Němčina 4 4 3 3 3 3 3 2 25 

Francouzština 
(pokusně 

angličtina) 
- - 5 5 5 3 3 2 23 

Matematika 4 4 3 3 3 3 3 2 25 

Deskriptivní 
geometrie - - - - - - 2 2 4 

Zdroj: Návrh učebních osnov pro střední školy, Praha 1933, s. 5-9. 

 

 Tato část návrhu byla doplněna výnosem Ministerstva školství a národní 

osvěty ze dne 4. května 1936 (čísla 26.545-II) o povolování elektivních větví 

v VII. a VIII. t řídě reálných a reformně reálných gymnázií, ve kterém se 

ustanovovalo, že na ústavech, kde bylo v VII. třídě školního roku 1936/1937 

alespoň 30 žáků a žákyň, mohla být povolena jedna větev s deskriptivní 

geometrií a druhá s cizím jazykem, kterému se žáci dosud neučili (anglický, 

ruský, polský, srbochorvatský, italský nebo francouzský). Při rozhodování 

musel však profesorský sbor přihlédnout k učitelským silám, které byly po ruce 

a k hlasování rodičů. Navíc absolventi jazykových větví neměli oprávnění 

studovat na vysoké škole technického zaměření.270 

Podle Františka Chudoby záleželo opravdu jenom na rodičích a ředitelích 

ústavů. Tuto skutečnost dokládal na příkladu III. reálného gymnázia 

v Kounicově ulici v Brně, kde si rodičovské sdružení přálo, aby angličtina byla 

po prázdninách zavedena vedle francouzštiny.271 Na Chudobův podnět se o to 

přičinil i ředitel výše zmíněného gymnázia, jelikož vyzval na konci školního 

roku žáky čtvrté třídy, kteří chtěli ve studiích pokračovat, aby se rozhodli buď 

pro francouzštinu, nebo pro angličtinu. Celkem se jich na angličtinu zapsalo 

něco přes dvacet, a tak o tom podal zprávu zemské školní radě. O prázdninách 

                                                 
270  Věstník MŠANO, roč. XVIII (1936), sešit 5, s. 134-135. 
271  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2213, 7. 8. 1935 z Brna. 
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přišlo povolení a od září roku 1935 se zde měla začít angličtina vyučovat 

v rozsahu šesti hodin týdně.272 Zde ještě Chudoba věřil, že to na výše 

zmíněném gymnáziu s výukou angličtiny dopadlo dobře, jelikož uvedl: „Vše 

šlo hladce, jen trochu dobré vůle ze strany rodičů a ředitelů (po případě 

profesorských sborů) je zapotřebí a do konce roku by se mohlo učit angličtině 

na padesáti československých reálných gymnáziích. Možná o tom něco napíšu, 

jakmile se mi uvolní ruce.“273 Jak Chudoba řekl, tak splnil a pár dní po 

předchozím dopisu poslal ohlášený článek o angličtině na středních školách do 

Lidových novin a žádal, aby jej otiskli co nejdříve.274  

Článek vyšel předposlední srpnový den a Chudoba v něm psal o nových 

učebních osnovách i o možnostech z nich vyplývajících a tuto ideu dále 

rozvíjel: „Ze stanoviska praktického bylo by jistě účinnější a za daných poměrů 

národa prospěšnější, kdyby Ministerstvo školství samo určilo, v kterých 

školách se bude vyučovat angličtině jako předmětu povinnému a postaralo se o 

vhodné učitele: stojí v čele našich školních úřadů a má povinnost dávat národní 

výchově směr. Rodiče to od něho očekávají, poněvadž sami většinou ani nemají 

tolik vzdělání nebo tolik času a příležitosti, aby se zabývali řešením těchto 

otázek.“275 Článek dále pochyboval o postavení Ministerstva školství a národní 

osvěty, na které spoléhali i rodiče, jelikož se domnívali, „že odborníci 

v Ministerstvu jsou moudřejší a že se v těch věcech lépe vyznají. Ministerstvo 

však, snad ze zásad demokratických, snad také z malé důvěry v sebe, nechce 

rozhodovat a ponechává rozhodnutí československému obyvatelstvu. Ze 

stanoviska demokratického nemohlo by se proti tomu nic namítat, kdyby se 

obyvatelstvu dostalo náležité poučení, oč běží a jaký význam bude mít jeho 

rozhodnutí.“276 Rovněž si Chudoba položil téměř až ironické otázky, jako 

například: „Který otec nebo která matka si koupí objemný Návrh učebních 

                                                 
272  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2214, 21. 8. 1935 z Brna. 
273  Tamtéž. 
274  Dopis dále pokračuje: „Slíbili, ale posud nesplnili, poněvadž sport místní, okresní, zemský, 
státní i mezinárodní pohltí v novinách dvakrát až třikrát tolik místa co kultura. Sám Arne 
Novák musí někdy čekat mnoho dní nebo i několik neděl, než mu otisknou článek – není-li to 
náhodou nekrolog, jejž musí vysypat o půlnoci z pyjama.“ (LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – 
František Chudoba, č. inv. 2215, 26. 8. 1935 z Brna). 
275  CHUDOBA František, Angličtina na středních školách. In: Lidové noviny, 30. srpna 1935, 
roč. 43, č. 433, s. 5. 
276  CHUDOBA František, Angličtina na středních školách. In: Lidové noviny, 30. srpna 1935, 
roč. 43, č. 433, s. 5. 
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osnov pro střední školy o 364 stranách, dříve než dá svého synka zapsat na 

reálku nebo na reálné gymnasium? Nebo kolik našich otců a matek vůbec ví, že 

taková kniha vyšla a kde se prodává? Pak mají naši otcové a matky rozhodovat 

o tom, čemu se budou učit jejich děti a svá rozhodnutí mají předkládat 

úřadům.“277 Dále se Chudoba vyjadřoval i k těm rodičům, „kteří vědí, že národ 

vklíněný do srdce Evropy musí mít průduchy do světa, aby nezakrněl nebo se 

nezalkl, a že čím větší budou a čím více jich bude, tím lépe pro jeho život 

hmotný a duševní.“278 Navíc promluvil i o důležitosti světových jazyků a 

především angličtiny, poněvadž v článku pokračoval: „Každý světový jazyk a 

každá velká literatura je takovým průduchem do širého světa a do jeho dění, do 

života blízkých nebo vzdálených zemí, jejichž znalost nám může být poučením, 

posilou nebo výstrahou. Jest jím také jazyk anglický, rozlitý po všech 

světadílech, spojující jako řeč dorozumívací plemena všech barev, jazyk 

obchodní i básnický, vědecký i sportovní, jazyk, kterým je psána největší 

literatura evropská i americká, kterým hovořil Shakespeare, kterým se dnes 

domluví čínský obchodník s jihoafrickým právě tak jako egyptský s kanadským 

nebo londýnským.“279 Tuto skutečnost konfrontoval s německými středními 

školami, jelikož se tázal: „Proč bychom ponechávali našim Němcům, aby se na 

středních školách československých učili této světové řeči, a sami se 

spokojovali toliko němčinou a franštinou?280 Což nepotřebujeme ještě více 

oken do světa než oni, abychom lépe čelili jejich rozpínavosti? Mohou-li se oni 

kromě své mateřštiny učit na reálkách a reálných gymnasiích češtině, franštině i 

angličtině, proč ne my? Jsou snad naše hlavy méně chápavé?“281 Dále se v 

článku Chudoba opět vracel k významu světových řečí a navrhoval, aby byla 

studentům dána určitá možnost výběru mezi tím, jaké cizí jazyky se chtějí učit. 

„Dva cizí jazyky průměrnému žáku postačí – nadprůměrný, bude-li chtít, naučí 

se i pěti. Musí-li však jedním z nich být ze státních důvodů němčina, proč by 

                                                 
277  Tamtéž. 
278  Tamtéž. 
279  Tamtéž. 
280  Reálky s německým jazykem vyučovacím v Čechách měly angličtinu povinnou vedle 
francouzštiny. (Návrh učebních osnov pro střední školy, Praha 1933, s. 3-11). 
281  CHUDOBA František, Angličtina na středních školách. In: Lidové noviny, 30. srpna 1935, 
roč. 43, č. 433, s. 5. 
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druhým musila být vždy jen franština?282 Proč ne také angličtina nebo ruština? 

Proč by se jedni nemohli učit francouzsky, druzí anglicky a třetí rusky? Život je 

rozmanitý a duše národního celku nesmí upadnout v jednotvárnost, má-li být 

živa naplno. Také v praxi jistě bude národu prospěšnější, postará-li se o 

dostatek vzdělaných jedinců, vyzbrojených pro případ potřeby znalostí 

angličtiny nebo ruštiny, aby se nemusil protloukat jen s němčinou nebo 

franštinou, kde by angličtina nebo ruština spíše vedly k cíli.“283 V posledním 

odstavci Chudoba vyzval veškerý tisk, aby pomohl působit na rodičovská 

sdružení, a dokázal je povzbudit k činu, to jest ke snaze zavést angličtinu na 

příslušném ústavu.  

Navíc Chudoba v následujícím dopise adresovaném Vočadlovi sdělil, že 

ve výše zmíněném článku rovněž nepřímo narážel na středoškolské ředitele, 

které pokládal za větší škůdce anglických hodin než osnovy nebo Ministerstvo 

jako celek.284 Jako příklad svého tvrzení uvedl městské reformní reálné 

gymnázium v Litomyšli, kde bylo provedeno hlasování pedagogického sboru o 

zrušení nebo okleštění angličtiny v sedmé a osmé třídě, bez jakéhokoli vlivu ze 

strany Ministerstva školství a národní osvěty.285 

  František Chudoba si byl rovněž vědom, že Nové učební osnovy 

nabízely pouze možnosti, ale kdyby se provedly třeba jenom částečně, byl by to 

pro angličtinu větší zisk než dosavadní stav na reálných reformních 

gymnáziích, která v oblibě nejspíše neměl, jelikož v dopise poznamenal: „Ta 

pak vezmou za své – škoda jich nebude. Angličtina je stejně ředitelům i sborům 

trnem v oku, a proto s anglisty zacházejí tak neomaleně. Neodvážili by se toho, 

kdyby angličtina byla postavena na roveň s francouzštinou nebo latinou, což je 

podle nových osnov možné. Za to musíme nyní bojovat: aby se možnost, daná 

                                                 
282  Výnosem MŠANO ze dne 17. srpna 1923, č. 96.890, se německý jazyk stal povinným 
předmětem na českých středních školách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. (Věstník 
MŠANO, roč. V (1923), sešit 9, s. 248). 
283  CHUDOBA František, Angličtina na středních školách. In: Lidové noviny, 30. srpna 1935, 
roč. 43, č. 433, s. 5. 
284  V článku Chudoba doslova napsal: „V nových učebních osnovách jsou tedy možnosti pro 
angličtinu značné. Jde však o to, jak je proměnit ve skutečnost. K tomu je potřebí několika 
činitelů. Předně rodičů, kteří by si přáli, aby se jejich děti učily anglicky a za druhé ředitelů 
škol, kteří by měli dostatek hybnosti a dobré vůle, aby se přání rodičů nestavěli v cestu a 
nelhali.“ (CHUDOBA František, Angličtina na středních školách. In: Lidové noviny, 30. srpna 
1935, roč. 43, č. 433, s. 5). 
285  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2215, 26. 8. 1935 z Brna. 
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osnovami, provedla skutkem. Pán frankofil, odborový přednosta286 dosluhuje, 

za dvě léta může být poslán do penze a vše se může změnit.“287  

 V dalším dopise adresovaném Vočadlovi se znovu Chudoba vyjadřoval k 

postavení angličtiny na středoškolských ústavech: „Tyto dni jsem se opět ze 

dvou míst dozvěděl, jak je to s angličtinou na reformních reálných gymnasiích 

špatné, že není postavena ostatním předmětům na roveň, nýbrž závisí na dobré 

vůli ředitelů a profesorských sborů. Stačí, když je jmenován jiný ředitel nebo 

když přijde do sboru několik nových členů, aby se jí zakroutilo krkem tím, že 

se odhlasuje její zrušení nebo okleštění. Někdy se ani nehlasuje, nýbrž ředitel o 

své vůli prohlásí, že se sbor se všemi hlasy usnesl na zrušení angličtiny a 

angličtina jede. Hladoví aspiranti nebo mladí profesoři se pak bojí proti řediteli 

ceknout, i když jsou si vědomi, že ředitel lže a mohli by ho usvědčit. Starší 

členové sboru z pohodlnosti nebo z antipatie k novým vynálezům, rovněž mlčí, 

a když se studenti vrátí z prázdnin, dovědí se s úžasem, že jejich nejmilejší 

předmět byl zatím zrušen.“288 Avšak toto tvrzení by mělo být přijato s rezervou, 

protože otázka oblíbenosti angličtiny zůstává doposud otevřená. V každém 

případě je možné dopis interpretovat jako zajímavý příspěvek k debatě o 

jazykové orientaci českých středních škol za první republiky. 

 Na začátku října 1935 se Chudoba ve svém dopise vrátil k III. reálnému 

gymnáziu v Brně, jelikož ho pobouřilo, že angličtina tam nakonec od září 

zavedena nebyla. Údajně na tom vinu měl nést ředitel a učitelský sbor, což 

podle Chudoby byla naprosto mylná informace. Jak sám Chudoba uvedl: 

„Vid ěl jsem na vlastní oči písemné prohlášení sboru, z něhož 32 podepsaných 

členů se jenom čtyři vyslovili proti angličtině. Ředitel je v tomto případě pro a 

učinil, jak jsem se sám přesvědčil vše, aby zavedena byla. Ukázal mi také 

rozhodnutí Ministerstva školství, podle kterého se angličtina letos nepovoluje 

prý z úsporných důvodů, poněvadž se do ní přihlásila jen čtvrtina žáků z letošní 

kvinty, to je 24 žáků. Což je ovšem planá výmluva, zvláště uvážíme-li, že pan 

přednosta středoškolského odboru [Ferdinand Špíšek – pozn. autora] přísně 
                                                 
286  Funkci odborového přednosty Ministerstva školství a národní osvěty zastával v té době 
Ferdinand Špíšek. 
287  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2217, 11. 9. 1935 z Tatranské 
Lomnice. 
288  LA PNP, LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2218, 15. 9. 1935 
z Tatranské Lomnice. 
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pokáral svou vlastní sestru (zde žijící), poněvadž přihlásila dcerku do 

angličtiny. Psal jsem mu obsáhle v té věci v červnu, ale ani mi neodpověděl, 

ačkoliv si tykáme od let studentských. Kdybych nyní vystoupil proti němu 

v Lidových novinách, vím napřed, že by mi článku neotiskly a prohlásily by jej 

za osobní útok nebo by jej tak dlouho zadržovaly v zásuvce, až by pozbyl 

významu a já sám bych požádal, aby mi jej vrátily. Také nyní tam leží dva mé 

příspěvky už po mnoho neděl a sotva uvidí světlo světa. Ostatně myslím, že 

polemika v novinách by v tomto případě mnoho nepomohla. Proto věc byla 

vyřízena jinak. Poslanec Jaroslav Stránský289 už dopsal ministrovi školství290 a 

promluví o angličtině také v nejbližším kulturním výboru291 Národního 

shromáždění. Mimo to rodičovské sdružení [III. reálného gymnázia v Brně - 

pozn. autora] podalo proti jednání ministerstva školství stížnost přímo 

ministerské radě a požádalo o pomoc některé poslance a ministry. Pro letošek 

ovšem angličtina sotva bude na III. reálném gymnáziu zavedena, ale rodičovské 

sdružení žádá, aby se tak stalo aspoň v nejbližším školním roce. V sextě a 

septimě přihlásilo se na tom ústavě 59 žáků do angličtiny jako předmětu 

nepovinného.292 Zájem tedy je, ale paličatý Slovák Špíšek jej dusí, jak může. 

Také zdejší zemští školní inspektoři se vyslovili pro angličtinu a ustanovili pro 

ni zkoušenou sílu, ale pan odborový přednosta řekl: ne! Po svém přesvědčení 

nebude u nás s angličtinou lépe, dokud nebude postavena na roveň s jinými 

předměty a nebude závislá na dobré nebo špatné vůli ředitelů, profesorů a 

rodičů, jako je tomu dnes na reálných gymnáziích reformních, z nichž může být 

po zákonu kdykoli vyhozena. Jen loni jsem slyšel o pěti ústavech293, kde se tak 

                                                 
289  Jaroslav Stránský (1884 – 1973) byl synem zakladatele Lidových novin Adolfa Stránského, 
poslancem Národního shromáždění za Československou stranu národně socialistickou, 
právníkem a novinářem. Rovněž působil jako profesor práva na Masarykově univerzitě. Během 
války byl členem exilové vlády v Londýně a po únoru 1948 emigroval do zahraničí. 
290  V té době byl ministrem školství a národní osvěty Jan Krčmář (1877 – 1950), který tuto 
funkci zastával celkem dvakrát, poprvé od 19. 3. 1926 do 12. 10. 1926 a podruhé od 4. 2. 1934 
do 24. 1. 1936. 
291  Nejednalo se o kulturní výbor, nýbrž o rozpočtový výbor Národního shromáždění, ve 
kterém měl Jaroslav Stránský promluvit o angličtině. (LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – 
František Chudoba, č. inv. 2220, 8. 10. 1935 z Brna). Další dopisy se k této skutečnosti už 
nevyjadřují, a tak není jasné, zdali se poslanec Stránský k angličtině vůbec vyjádřil. 
292  Chudoba záhy uvedl, že na III. reálném gymnáziu v Brně byla angličtina povolena 
v listopadu 1935 jako nepovinný předmět a prý byl nával žáků takový, že jich museli dvě 
třetiny vyloučit. (LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2222, 15. 12. 
1935 z Brna). 
293  Opět nám není sděleno, které školy měl František Chudoba na mysli. 



 

 

 

63

stalo – třebas jen úskokem zaostalého ředitele. Emanuel Čapek294 se velice 

mýlí, domnívá-li se, že se tam už vžila. Měl by slyšet anglisty, kteří na těch 

školách učí. Jen z Košic jsem slyšel zprávy dobré, poněvadž tam je angličtina 

úplně rovna franštině nebo řečtině, proto tam nikoho nenapadne, že by ji měl za 

prázdniny zrušit nebo oklestit ve všech třídách.295 Mám odtamtud dva 

posluchače a jedna žačka tam učí už několik let.“296  

 František Chudoba i nadále „zápolení“ o angličtinu na středních školách 

nevzdával a společně s rodičovským sdružením III. reálného gymnázia v Brně 

podali petici pro zavedení povinné angličtiny, kterou Chudoba odeslal na 

Ministerstvo školství.297 Jak sám tvrdil, začal si kvůli tomu dopisovat i s dalším 

ministrem Emilem Frankem.298 Z vyměněné korespondence poté usoudil, že se 

Franke dostal do spárů odborového rady Ferdinanda Špíška, který mu měl 

namluvit, že se angličtina do škol zavádět nemohla pro nedostatek zkoušených 

profesorů. Proti tomuto tvrzení se Chudoba ohradil a Frankemu odepsal, že 

dostával pravidelné zprávy od čtrnácti svých bývalých posluchačů, kteří po 

úplné aprobaci z angličtiny, studiích na amerických univerzitách či delších 

pobytech v Anglii, byli nuceni učit tělocvik, dějepis, češtinu a jiné předměty, 

které vůbec nestudovali.299  

 Vytrvalost přinesla první ovoce a od září 1936 byla v páté třídě na III. 

reálném gymnáziu v Brně povolena povinná angličtina v rozsahu šesti hodin 

týdně vedle francouzštiny.300 Další radostná zpráva přišla přímo od Emila 

Frankeho, ve které Chudobovi sdělil, že Ministerstvo školství a národní osvěty 

chystalo povolit nepovinnou angličtinu na všech českých a slovenských 

reálných gymnáziích, kde pro ni byl vhodný učitel a dostatečný zájem ze strany 

                                                 
294  Emanuel Čapek (1880 – 1960) byl redaktorem časopisu Nové Čechy. 
295  Výnosem Ministerstva školství a národní osvěty ze dne 21. dubna 1927, čís. 41.915, byla 
angličtina zavedena jako povinný jazyk místo francouzštiny na reálných gymnáziích 
v Košicích, Plzni, Praze XVI. a Trnavě (Věstník MŠANO, roč. IX (1927), sešit 5, s. 126). 
296  Originál dopisu v příloze, LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 
2219, 1. 10. 1935 z Brna. 
297  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2225, 5. 4. 1936 z Poděbrad. 
298  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2226, 19. 6. 1936 z Brna, Emil 
Franke (1880 - 1939) byl meziválečným politikem za Československou národně socialistickou 
stranu a v té době působil jako ministr školství a národní osvěty (24. 1. 1936 – 22. 9. 1938). 
Mimo jiné byl během svého politického života i ministrem železnic, zásobování, pošt a 
telegrafů. 
299  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2226, 19. 6. 1936 z Brna. 
300  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2227, 5. 9. 1936 z Brna. 
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rodičů a žáků.301 Avšak ve Věstníku MŠANO z tohoto období není žádná 

zmínka o zavedení nepovinné angličtiny na všech reálných a reformně reálných 

gymnázií, a tudíž z toho jde usuzovat, že zůstalo pouze u slibů. 

 Avšak radost záhy vystřídalo zklamání, jelikož návrhy učebních osnov 

Ministerstva školství a národní osvěty zůstávaly jen na papíře, což Chudoba 

ukázal na několika případech. Prvně zmínil reálné gymnázium v Kroměříži, kde 

rodiče žádali MŠANO, aby zde byla zavedena povinná angličtina. Přihlásila se 

do ní polovina žáků, ale MŠANO odpovědělo zamítavě a stejnou odezvu 

dostalo i reálné gymnázium v Karlových Varech.302 V obou případech se mělo 

Ministerstvo školství vymluvit na nedostatek zkoušených anglistů, ale Chudoba 

tomu oponoval s tím, že „jenom zde jich je na školách pět, kteří musí učit, bůh 

ví čemu, jenom ne angličtině.“303 Rovněž ho pobouřila situace na Státním 

dívčím reálném gymnáziu v Brně na Mendlově náměstí, které také žádalo o 

povolení nepovinné angličtiny a též dostalo zamítavou odpověď i přesto, že se 

na angličtinu přihlásilo kolem osmdesáti žákyň a na ústavu působila anglistka, 

která byla zkoušena z angličtiny jako předmětu hlavního a učila ji několik let 

jako povinný předmět na reálném gymnáziu v Košicích.304 Navíc MŠANO 

zrušilo angličtinu v Litomyšli a v Novém Jičíně. Angličtináře pak poslalo tam, 

kde angličtina nebyla vůbec a kde vyučovali předměty, které nikdy 

nestudovali.305 

Jak již bylo uvedeno výše, s výukou angličtiny na středních školách úzce 

souviselo i studium tohoto jazyka na univerzitě. K této problematice se taktéž 

František Chudoba vyjadřoval, jelikož upozorňoval na skutečnost, že studentů 

anglistiky přicházejících z reformních reálných gymnázií bylo velmi málo, 

protože bez zvláštní maturity z latiny se nemohli stát řádnými posluchači 

                                                 
301  Tuto skutečnost Chudoba v dopise okomentoval takto: „Dlouhému úsilí se tedy přece 
podařilo udělat do Špíškovy bašty průlom.“ (LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František 
Chudoba, č. inv. 2227, 5. 9. 1936 z Brna). 
302  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2228, 28. 9. 1936 z Brna. 
303  Zde není jasné, jak to Chudoba myslel. Zdali je pět anglistů na obou ústavech dohromady, 
či na každém zvlášť. (LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2229, 25. 
10. 1936 z Brna). 
304  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2229, 25. 10. 1936 z Brna. 
305  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2228, 28. 9. 1936 z Brna. 
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filozofické fakulty.306 Výnos Ministerstva školství a národní osvěty ze dne 9. 

června 1928 (čísla 46.128-II) o oprávněnosti abiturientů reformního reálného 

gymnázia ke studiu na fakultě filozofické, ustanovoval, že absolventi výše 

zmíněného typu středoškolského ústavu, kteří vykonali zkoušku dospělosti, 

měli právo se zapsat na filozofickou fakultu a po řádném absolvování studií se 

přihlásit ke zkoušce učitelské způsobilosti za těchto podmínek: „Všichni 

posluchači bez rozdílu musí se za účelem připuštění ke zkoušce učitelské 

způsobilosti, po případě k rigorosům, podrobit nejdéle do konce druhého 

semestru svých studií doplňovací zkoušce z jazyka latinského v rozsahu 

požadavků kladených při zkoušce dospělosti gymnasijní nebo reálně 

gymnasijní, a to na některém gymnasiu nebo reálném gymnasiu, nebo před 

zvláštní k tomu zřízenou zkušební komisí. Nevykoná-li kandidát těchto zkoušek 

v době výše stanovené, nevečtou se mu další semestry až do úspěšného 

vykonání řečených zkoušek do předepsané studijní doby.“307 Proto studenti 

nepřicházeli z těchto ústavů, nýbrž zpravidla z obyčejných reálných gymnázií, 

kde se do té doby angličtina nevyučovala vůbec.308  

 Rovněž se Chudoba negativně vyjadřoval ke zkušebnímu řádu pro učitele 

středních škol z roku 1930, který nazval „neřádným řádem“, jelikož 

nepovoloval kombinaci anglického a francouzského jazyka.309 Navíc Chudoba 

tvrdil, že ještě před jeho uveřejněním poslal na Ministerstvo školství a národní 

osvěty tři memoranda proti návrhu výše zmíněnému řádu, ale nikdo mu 

neodpověděl, a tak i Vočadlovy snahy přesvědčit Ministerstvo, aby zavedlo 

aprobační skupinu angličtina-francouzština viděl pesimisticky, jelikož 

Vočadlovi napsal: „Myslím, že ani Vaše memorandum nic nepomůže, zvláště 

                                                 
306  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2216, 8. 9. 1935 z Tatranské 
Lomnice. 
307  Věstník MŠANO, roč. X (1928), sešit 6, s. 223-224. Tento výnos byl změněn dne 5. dubna 
1937 a studenti reformních reálných gymnázií, kteří ukončili svá středoškolská studia podle 
nových učebních osnov z roku 1933, nabyli stejného oprávnění jako absolventi reálného 
gymnázia a měli právo se zapsat na filozofickou fakultu, aniž by museli konat doplňovací 
zkoušku z dospělosti z latiny. (Věstník MŠANO, roč. XIX (1937), sešit 4, s. 91). 
308  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2216, 8. 9. 1935 z Tatranské 
Lomnice. Podle osnov z roku 1927 byla angličtina povinná vedle francouzštiny na reformních 
reálných gymnáziích v VII. a VIII. třídě v celkovém počtu 8 hodin. (Věstník MŠANO, roč. IX 
(1927), sešit 7, s. 233) 
309  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2230, 1. 12. 1936 z Brna. 
Angličtina se povolovala v kombinaci s češtinou, němčinou, latinou, dějepisem, tělocvikem a 
filozofií. (Zkušební řád pro učitele středních škol, Praha 1930) 
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když je nyní přednostou středoškolského oddělení Špíšek, známý nepřítel 

angličtiny. Za dnešního nadbytku francouzštinářů by jim skupina angličtina-

francouzština jen škodila a napomáhala by hanebným angličtinářům, ba 

dokonce snahám zavádět angličtinu vedle francouzštiny na školách. A to přece 

být nesmí.“310 Je zřejmé, že Ferdinanda Špíška Chudoba opravdu v lásce neměl, 

poněvadž ho nazýval zarytcem a umíněným Slovákem, který i ministra Emila 

Frankeho, jenž byl zpočátku nakloněn angličtině, strhl na svou stranu a udělal 

z něho nepřítele. Avšak Chudoba se ubezpečoval skutečností, že Špíšek roku 

1937 oslaví šedesáté narozeniny a půjde do penze.311 

 Zkušební řád pro učitele středních škol začal Otakar Vočadlo řešit i 

s Vilémem Mathesiem, kterému rovněž omezování angličtiny na středních 

školách nebylo lhostejné, a tak společně s Bohumilem Trnkou312 vypracovali 

návrh na zavedení kombinace angličtiny s francouzštinou, jež odeslali na 

Ministerstvo školství a národní osvěty.313 Navíc Mathesius Vočadlovi sdělil, že 

18. května 1937 promluví o důležitosti angličtiny v pražském rozhlase a 

zároveň Vočadla vyzval, aby i on naopak pronesl řeč o angličtině 

v Bratislavě.314  

 Vynaložené úsilí přineslo nakonec své ovoce, jelikož Mathesius 

Vočadlovi napsal: „Ministerstvo školství výnosem číslo 87.815/37-II/1 zavedlo 

pokusně počínajíc studijním rokem 1938/39, pro státní zkoušky středoškolské 

způsobilosti, také aprobační skupinu jazyk francouzský – jazyk anglický. 

Nepracovali jsme tedy nadarmo.“315 Když Chudoba obdržel zprávu o zavedení 

výše uvedené aprobační skupiny, prohlásil: „Je vidět, že odborový přednosta 

                                                 
310  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2230, 1. 12. 1936 z Brna. 
311  LA PNP, Vočadlo Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2233, 24. 3. 1937 z Brna. 
312  Bohumil Trnka (1895 – 1984) byl předním českým jazykovědcem, který se na Filozofické 
fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity habilitoval pro obor anglické filologie a rovněž zde po 
zbytek života působil jako mimořádný a pak i řádný profesor na katedře anglistiky. 
313  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – Vilém Mathesius, č. inv. 3233, 24. 3. 1937 z Kolína a č. 
inv. 3234, 25. 4. 1937 z Prahy. 
314  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – Vilém Mathesius, č. inv. 3234, 25. 4. 1937 z Prahy. 
Vočadlova přednáška se v Bratislavě uskutečnila 18. listopadu 1937 a nesla název Anglický 
jazyk a jeho význam. (LA PNP, Vočadlo, DV, č. inv. 240 – seznam veřejných přednášek, 
vystoupení v rozhlase a v televizi). 
315  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – Vilém Mathesius, č. inv. 3235, 16. 2. 1938 z Prahy. Nový 
výnos MŠANO zde dne 7. listopadu 1939 (č. 126.277/39-I) pozměnil aprobační skupiny ve 
zkušebním řádu pro učitele českých středních škol a počínajíc studijním rokem 1940/1941 
zavedl kombinaci jazyk francouzský – jazyk anglický. (Věstník MŠANO, roč. XXII (1940), 
sešit 3, s. 64-66). Avšak již 17. listopadu 1939 došlo k uzavření vysokých škol. 
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Špíšek zmizel!“316 

 Dalším důkazem, že obliba anglického jazyka ve společnosti rostla a úsilí 

předních českých anglistů nebylo úplně zbytečné, byl nárůst posluchačů 

anglistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jak sám 

František Chudoba tvrdil, měl ve studijním roce 1938/1939 dosud největší 

počet posluchačů anglistiky v historii tohoto oboru na výše zmíněné fakultě. 

Jedno oddělení Chudobova semináře navštěvovalo 35 studentů a druhé dokonce 

42 studentů.317 

  

                                                 
316  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2239, 8. 3. 1938 z Brna. 
317  LA PNP, Vočadlo, Kor. vl. přij. – František Chudoba, č. inv. 2245, 21. 5. 1939 z Brna. 
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Závěr 

Otakar Vočadlo musí být vnímán nejen jako osobnost, jejíž profesní růst 

byl poznamenán jak nacistickým, tak komunistickým režimem, ale i jako 

člověk pevných zásad, který se nikdy výše zmíněným diktaturám nepodvolil. 

Stejným způsobem je hodnocen i ve vzpomínkách a nekrolozích. Avšak někteří 

jeho kolegové z oboru anglistiky ho vnímali jako člověka, který měl až 

encyklopedické znalosti reálií, osob i věcí, ale nedokázal se pro veliký zájem 

v různé věci soustředit na konkrétní problematiku.318  

 Na druhou stranu není mnoho dostupných informací z Vočadlova 

soukromého a rodinného života a to ani skrze korespondenci, jelikož dopisy 

osobnějšího rázu jsou v ní zastoupeny spíše výjimečně. Naopak nám Vočadlova 

korespondence podává podrobné svědectví o vědeckých, pracovních a 

společenských aktivitách svého zůstavitele. 

 Avšak mým účelem bylo zaměřit se především na vybranou část života a 

díla Otakara Vočadla. V kontextu celého života byla studována především 

důležitá korespondence s dalším významným českým anglistou Františkem 

Chudobou. Tato korespondence přinesla vhled do pracovního života předních 

českých anglistů za první republiky. Jak je výše patrné, jejich společným cílem 

byla nejen snaha prosadit české vědce na mezinárodním fóru prostřednictvím 

časopisu The Slavonic Review, ale především zavést povinnou angličtinu na 

střední školy a díky této zachované korespondenci se nám naskytla možnost 

proniknout do této problematiky hlouběji.  

 Navíc se domnívám, že z korespondence odeslané Františkem Chudobou 

by mohla vzniknout zajímavá edice. Rovněž je nutné říci, že osobnost Otakara 

Vočadla stále čeká na své zpracování. I když je již skoro čtyřicet let po smrti, 

dosud nikdo nevydal jeho monografii. Pevně doufám, že se tato situace změní a 

v budoucnu se Otakaru Vočadlovi dostane většího uznání ze strany veřejnosti. 

                                                 
318  VACHEK Josef, Vzpomínky českého anglisty, Praha 1994, s. 12 a LA PNP, Vočadlo, Kor. 
přij. vl. – Vilém Mathesius, č. inv. 3177, 7. 2. 1917 z Prahy – dopis adresovaný Antonínu 
Frintovi. 
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Seznam zkratek 

Archiv Univerzity Karlovy  Archiv UK 

Britská rozhlasová a televizní společnost319  BBC 

Česká akademie věd a umění  ČAVU 

Československá akademie věd  ČSAV 

Československá národní rada badatelská  ČSNRB 

Fond Filozofické fakulty  fond FF 

Literární archiv Památníku národního písemnictví   LA PNP 

Ministerstvo školství a národní osvěty   MŠANO 

Ministerstvo školství a osvěty  MŠaO 

Slovenská akademie věd  SAV 

 

 

  

                                                 
319  The British Broadcasting Corporation. 
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Prameny a literatura 

Archivní prameny 

 

Literární archiv Památníku národního písemnictví 

• Fond Otakara Vočadla (1895 – 1974)320 

o Doklady vlastní 

o Korespondence vlastní přijatá – František Chudoba 

o Korespondence vlastní přijatá – Vilém Mathesius 

o Korespondence vlastní přijatá – Bernard Pares 

o Korespondence vlastní přijatá – The Institute of International 

Education 

o Korespondence vlastní přijatá – Univerzita Komenského 

v Bratislavě 

o Rukopisy vlastní – Anglická kritika Shakespearská a Hamlet 

o Rukopisy vlastní – František Chudoba byl rodem 

o Rukopisy vlastní – František Chudoba se narodil... 

o Rukopisy vlastní – Poprvé pro mne přišlo jičínské gestapo 

o Rukopisy cizí – Břetislav Hodek – Univerzitní profesor dr. 

Otakar Vočadlo pětasedmdesátiletý 

• Fond Výroční zprávy středních škol321 

o C. k. státní reálné a vyšší gymnasium v Klatovech 1906 – 1915 

 

Archiv Univerzity Karlovy 

• Fond Filozofické fakulty. Osobní složka Otakara Vočadla, karton č. 68, 

inventární č. 777 

• Fond Filozofické fakulty. Anglický seminář, karton č. 100, inventární č. 

1210 

• Fond Filozofické fakulty. Posudky disertačních prací, karton č. 109, 

inventární č. 1268 

                                                 
320 VANÍČKOVÁ Hana, Soupis osobního fondu Otakara Vočadla, Praha 2008. 
321 HLAVÁČEK Antonín, Výroční zprávy středních škol 1820 – 1950, Praha 1971. 
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