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Český historik s jičínskými kořeny ‒ prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc.

Jana Benešová

Mezi našimi čtenáři je řada výjimečných a skvělých lidí. O jednom z nich je tento článek. Pan profesor Robert Kvaček je jeden 

z nejvýznamnějších českých historiků, jehož díla jsou vysoce ceněna doma i v zahraničí, a zároveň je to velice milý člověk. Je nám 

velkou ctí,

  že je naším čtenářem, rádi ho v knihovně vítáme. Je nejen naším čtenářem, ale i přednášejícím. Nečiní tak často, ale když už 

s přednáškou vystoupí, je to vždy zajímavé a inspirativní. Sál

je pokaždé diváky naplněn k prasknutí. Naposledy to bylo 13. března 2019. Videozáznam je k dispozici: 

https://www.youtube.com/watch?v=EZKHNy2yjK4.

Velkou radost nám také udělal, když nám daroval svoji průkazku do Studentského domu, ve kterém knihovna sídlí. Průkazka je 

z roku 1947. Pan profesor nám ji daroval při příležitosti výstavy k 100. výročí knihovnictví na Jičínsku.

Robert Kvaček se narodil 5. července 1932 ve Dvorcích u Jičína. Do školy a později na gymnázium chodil v Jičíně. V roce 1951 

nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, které zůstal věrný i po absolutoriu. Věnoval se vědecké práci na katedře 

českých dějin a v roce 1967 byl jmenován docentem. V době normalizace mu byl další vědecký postup odpírán, a tak profesorem byl 

jmenován až po listopadu 1989. Jeho doménou je zejména diplomacie a české dějiny období 1938–1945 a kulturní historie druhé 

poloviny 19. a první poloviny 20. století. Je osobností evropského formátu, což dokládají jeho uznávaná díla a účast v zahraničních 

společnostech.

Z jeho přednášek je cítit nejen vysoká odbornost, ale také láska k vlasti a Jičínu. Jeho přednášky pro veřejnost v Jičíně jsou vždy 

velkou událostí. Přednášel studentům na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a také na FAMU a DAMU a na Technické 

univerzitě v Liberci. Jeho studenti, dnes už mnohdy významní historici, na něho s úctou a láskou vzpomínají. Kromě mnoha 

realizovaných přednášek vyniká také obsáhlou publikační činností. Výběr z jeho díla najdete na https://bit.ly/2VczWo3. Kromě 

vědeckých monografií vydal také spoustu článků v novinách a časopisech, v nichž se věnuje popularizaci vědy.  Možná jste

ho viděli a vyslechli v některém z rozhlasových nebo televizních pořadů, např. Na plovárně (M. Eben) ‒ https://bit.ly/2wloy0J, 

Historický magazín (E. Stehlík) ‒ https://bit.ly/2JMfjcV, Hyde Park 24 ‒ https://bit.ly/2RirgLv. Zajímavý byl obsáhlý televizní cyklus 

pořadů

o Dr. E. Benešovi ‒ https://bit.ly/3aOm3mE.

Je držitelem velkého množství cen. V Jičíně si ho velmi vážíme, proto také obdržel jako první spolu s dalším významným jičínským 

občanem „Cenu města Jičína“.
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