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Václav Vojtíšek byl, jak vzpomíná Pavel Spunar, člověk vždy mírně nazlobený, který se přesto šťastně 

dožil více než devadesáti let (s. 72).  

 

Autor Pavel Vaško se rozhodl jako první napsat Vojtíškovu biografii, biografii českého archiváře a 

organizátora archivního života po dlouhých šest desetiletí. Pramenem se mu staly jednak vlastní 

Vojtíškovy vzpomínky, korespondence (součástí práce je také edice vzájemné korespondence 

Vojtíšek-Fiala), odborná literatura a zejména rozsáhlá Vojtíškova osobní pozůstalost. Samozřejmě, že 

u práce tohoto typu je možné upozornit na studie, které autor přes svou pečlivost opominul. Některé 

připomenu v konkrétních souvislostech níže. Nemohl ovšem také ještě autor vyslechnout některé 

pamětníky, např. ty emeritní z Archivu Akademie věd?  

 

Pavel Vaško se rozhodl vylíčit Vojtíškův život a působení chronologicky a svou práci tak rozčlenil do 

řady kapitol, připojil pak Seznam zkratek, seznam použitých pramenů a literatury a přílohy. Na 

počátku práce líčí rodové Vojtíškovy kořeny, jeho dětství a vliv matky na jeho výchovu i jeho 

čtenářství. Byla to také maminka, která jej třináctkrát (!) doprovázela na jubilejní výstavu v roce 1891. 

Tohle je zajímavá pasáž a může se hodit tomu badateli, který jednou přiblíží, jak důležité byly 

maminky pro budoucí „velké muže“, ať už to byl Josef Thomayer či právě zde pojednávaný Václav 

Vojtíšek. Autor se zastavil nejen v Nekázance, kde Vojtíšek strávil dětská léta, ale i v době 

omladinářských bojů, které Vojtíška později ovlivnily, stejně tak jako národnostní bouře v roce 1897 

či historiografické spory mezi Theodorem Mommsenem a Josefem Pekařem. Vojtíšek byl tedy v mládí 

aktivním účastníkem pražského veřejného života, včetně toho sokolského a během první války i 

spisovatelských aktivit v roce 1917. Vaško využil i Vojtíškovy vzpomínky na první návštěvu školy, 

stejně tak jako na jeho těžké onemocnění tyfem v důsledku mizerných pražských hygienických 

podmínek. Právě v této době ovšem Praha procházela mnoha změnami, líčí je ve svých pracích např. 

Hana Svatošová.   

 Vojtíšek se už na gymnázium nadchl pro archivní práci a z této cesty po celý život nesešel. 

Vaško pak přiblížil jeho studentská léta a „všední“ provoz výuky na univerzitě, včetně kapacitních a 

prostorových problémů. Vojtíška mohl Vaško přiblížit i na základě rodinné korespondence z první 

světové války. Sám Vojtíšek byl na základě lékařského vysvědčení (na nemoc, na kterou se nikdy 

neléčil!) zproštěn vojenské povinnosti, jeho bratr ale rukoval – a hojně domů psal.  

 Ve svém posudku bych se ale ráda pozastavila nad Vaškovým vylíčením Vojtíškova vztahu 

k rodině (nemám teď na mysli jeho vlastní rodinu, i když i tomuto tématu se Vaško podrobně na 

základě dochované korespondence věnoval, resp. způsobu seznámení – vlastně „dohození“ nevěsty). 

Vaško podrobně (včetně finančního výčtu) líčí, jak dlouho Vojtíšek pomáhal svému bratrovi, „černé 

ovci“ rodiny, jak ohromné sumy peněz ho stály jeho dluhy... Pomáhal proto, že chtěl zbavit rodiče 

starostí o osud rodinného obchodu? Pomáhal proto, že se bál, aby se sám nedostal „do řečí“? Nebo 

měl bratra – přes mnohá a mnohá zklamání – opravdu rád a věřil v jeho polepšení? Nejsou to jistě 

zásadní témata pro tuto práci, ale pomohly by objasnit psychologický portrét Václava Vojtíška, 

ukrytého, jak se zdá, po celý život v krunýři utkaném pouze z pracovních povinností... a sevřeném 

také vzpomínkami na to, kdo mu kdy „ublížil“.  

 Autor pak pochopitelně ve své diplomní práci líčí, jakým odborným tématům se Vojtíšek 

věnoval. Přibližuje, jak to přišlo, že se Vojtíšek stal přítelem Zdeňka Nejedlého, jak to, že se sblížil i 

s ideologicky jinak orientovanými historiky mladé generace, díky nimž mohl ztéci i další vrchol 

kariéry po roce 1948. Pavel Vaško si je ovšem vědom kontroverznosti možných interpretací životních 

osudů Václava Vojtíška, některé z jeho konfliktních situací líčí poměrně dopodrobna (např. 

s Eduardem Šebestou), další zmiňuje obecněji, např. při vylíčení sporu s Jaroslavem Prokešem se 

mohl také opřít o studii Milady Sekyrkové, čerpá ovšem z prací Josefa Kollmanna. . Studoval také 

Vojtíškovu práci Když jiní mlčeli...?   



Vaško hodnotí Vojtíška jako konfliktního člověka, který nedovedl odpouštět a nezastavil se 

před ničím ... a neměl v sobě ani za mák humoru... Podrobně ovšem také připomíná, jak velké zásluhy 

měl Vojtíšek při organizaci pražského městského archivu, univerzitního archivu a později i archivu 

akademického. Popisuje, že byl archivním inspektorem pro Čechy, že působil v Čs. archivní 

společnosti, na pražské i brněnské univerzitě, byl archivářem Královské české společnosti nauk, 

členem České akademie věd a umění (název autor ovšem neuvádí správně), zasloužil se o záchranu 

Svatoboru, který mu v mládí poskytl podporu atd. atd.. Tyto pasáže by mohl v případě publikace 

kompetentněji posoudit některý z archivářů – historiků archivnictví.  

Autor se zamýšlí také nad tím, proč měl Vojtíšek takový úspěch u svých nadřízených (blízko 

měl k primátoru Karlu Baxovi), jak ochotně se účastnil v různých komisích (např. při přejmenování 

ulic, ve vexiologických a heraldických komisích atd.), jak ochotně organizoval prohlídky pražské 

radnice, ale především se věnuje tomu, co Vojtíškovi přineslo po roce 1948 prospěch především – jeho 

činnosti v komisi k jubileu univerzity chystaném na rok 1948. Vojtíšek, ač bývalý národní demokrat, 

stoupenec Karla Domina, později národní socialista, se stal jedním z prvních členů Československé 

akademie věd. Ale byl to také on, kdo doslova rozcupoval ve stostránkovém elaborátu Grausovu práci 

Dějiny venkovského lidu (Františku Grausovi byl věnován nedávno rozsáhlý sborník, kde je i této 

záležitosti věnována pozornost). 

V práci je také připomenuto, jak působil Vojtíšek za nacistické okupace, jak pomáhal 

s uplatněním studentům při archivních pracích v době, kdy byly vysoké školy zavřeny, jak jim 

přednášel. Je dobře, že se Vaško pozastavil u toho, jak byl později Vojtíšek hodnocen studenty 

v padesátých letech, v době, kdy byli konfrontováni s nástupem mladé generace pedagogů. Vojtíšek 

tehdy působil jako symbol staré dobré tradice – tady mohl Vaško ještě využít nejen ohlédnutí Ivana 

Hlaváčka, ale i nedávno vydané vzpomínky Jindřicha Schwippela.  

Autor editoval obsahově poměrně mělkou korespondenci Václava Vojtíška se Zdeňkem 

Fialou, který byl Vojtíškovým blízkým spolupracovníkem, nástupcem. Toto rozhodnutí má také svůj 

význam – ukazuje totiž, kam se posouvá korespondence ve 20. století. V tomto smyslu by bylo jistě 

zajímavé, kdyby autor podrobněji interpretoval již (v jedné diplomové práci) zpřístupněnou rozsáhlou 

korespondenci mezi celoživotními přáteli Václavem Vojtíškem a Fridolínem Macháčkem. Byl alespoň 

v ní otevřený? Sdílnější? Nebo z jiného soudku: existuje korespondence mezi Vojtíškem a Zdeňkem 

Nejedlým?  

 

Z dílčích připomínek k práci bych upozornila na – podle mě nepříliš vhodně volené termíny - jako 

např. konstituce archivu (s. 5), bazální rodina (s. 6), vadí mi také nejednotnost psaní Gustav 

Friedrich/Fridrich, citace 4. dílu univerzitních dějin. Na některých místech mi „ujela“ ruka a některé 

(nečetné) gramatické chyby či nedostatky v interpunkci jsem opravila přímo do textu diplomové práce. 

Poznámkový aparát by si – pro budoucí otištění práce – zasloužil větší pečlivost (word si např. pohrál 

se jménem Josefa Nuhlíčka a stal se z něj Uhlíček).   

 

 Práce je uzavřena kratičkým, až frázovitým závěrem, který má téměř charakter nekrologu – ve 

vlastní práci zachytil autor diplomové práce mnohem víc, takže bude-li připravovat text do tisku, tyto 

pasáže by měl propracovat důkladněji a výstižněji.  

 

Práce jednoznačně splňuje požadavky, kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě, na jejím průběhu pak záleží, zda ji Pavel Vaško obhájí na výbornou. 

 

 

 

V Praze 29. května 2012 

 

 

 

Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 


