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Nekrolog – Za prof. PhDr. Vladimírem Brichtou, CSc. 

Dne 18. března 2016 zemřel v Plzni bývalý děkan Pedago-
gické fakulty v Plzni, profesor katedry historie PedF v Plz-
ni, historik dělnického hnutí a dějin KSČ a poválečných 
dějin Plzně a Plzeňska, prof. PhDr. Vladimír Brichta, CSc. 

Vladimír Brichta se narodil dne 7. srpna 1929 
v Podmoklech u Rokycan. Jeho otec zde byl řezníkem 
a hostinským. Brichta studoval v letech 1943–1944 na ob-
chodní škole Marie Büchlové v Plzni. Za okupace byla ško-
la dočasně uzavřena, takže pracoval v rodinném hospodář-
ství. Ze zdravotních důvodů byl osvobozen od povinnosti 
totálního nasazení. Maturitu složil po válce, na Obchodní 
akademii v Plzni roku 1948. V letech 1949–1952 studoval 
na plzeňské pobočce Pedagogické fakulty Univerzity Kar-
lovy v Plzni učitelství pro 2. stupeň základní školy, aproba-
ce dějepis – občanská nauka – ruský jazyk. V roce 1952 

nastoupil jako asistent na katedře marxismu-leninismu Vysoké školy strojní a elektrotech-
nické v Plzni. V roce 1956 byla katedra reorganizována a personálně rozdělena mezi tři 
tehdejší plzeňské vysokoškolské instituce. Vladimír Brichta přešel jako odborný asistent 
na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni a zde působil až do února roku 1969. 
V roce 1966 se stal kandidátem historických věd – absolvoval externí aspiranturu v letech 
1958–1964 a následně obhájil roku 1966 kandidátskou práci KSČ a Československá strana 
sociálně demokratická na Plzeňsku v období uskutečňování Košického vládního programu 
a voleb do Ústavodárného národního shromáždění. V období od října 1969 do února 1972 
působil jako stážista na ideologickém oddělení Krajského výboru KSČ v Plzni. V březnu 
roku 1970 nastoupil zpět na Vysokou školu strojní a elektrotechnickou, na nově vzniklý 
Ústav marxismu-leninismu. Zde se roku 1972 habilitoval. Téhož roku, 1972, byl jmenován 
děkanem Pedagogické fakulty v Plzni, ale stále vyučoval na VŠSE. Roku 1976 získal dok-
torát z filozofie. V roce 1978 byl jmenován profesorem. Roku 1980 se stal členem katedry 
historie Pedagogické fakulty v Plzni, kterou nadále vedl jako děkan. Na PedF vyučoval 
mezinárodní dělnické hnutí a dějiny Komunistické strany Československa. Jako historik 
se zabýval poválečnými dějinami Plzně se zaměřením na dějiny KSČ a dělnického hnutí. 

Profesor Brichta je autorem mnoha popularizačních článků v denním a stranic-
kém tisku své doby, autorem scénářů dobových výstav, např. 50 let KSČ, 60 let KSČ, 25 
let únorového vítězství, 30 let osvobození. Zasloužil se o vydávání prvních svazků Zápa-
dočeské vlastivědy. Působil v mnoha politických i odborných institucích a funkcích, např. 
v západočeské pobočce Československé historické společnosti, v historické sekci Sociali-
stické akademie v Plzni, v radě Západočeského muzea, redakční radě sborníku Minulostí 
Západočeského kraje, byl místopředsedou vědeckého kolegia pedagogiky a psychologie 
Československé akademie věd, členem vědecké rady Evropského informačního střediska 
pro další vzdělávání učitelů při Univerzitě Karlově. V roce 1990 odešel do důchodu.
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