OHLÉDNUTÍ ZA ALFREDEM HYNOU8
Jan Kumpera
Akademickou obec Západočeské univerzity i odbornou veřejnost
zaskočila smutná zpráva – 12. ledna opustil pozemský svět náhle, překvapivě a
předčasně PhDr. Alfred Hyna, CSc. – člen katedry historie Pedagogické fakulty
v Plzni. Bylo mu teprve padesát tři let, v brzké době jej čekala docentská
habilitace na univerzitě v Ostravě a jeho profesní dráha byla na vzestupu.
Doktor Hyna se narodil 30. října 1952 v Podbořanech a vyrůstal
v prostředí učitelské rodiny v blízkých Kryrech, což zformovalo i jeho další
životní směřování. Proto vystudoval na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem
obor dějepis a čeština. Poté krátce působil jako středoškolský profesor, ale záhy
zakotvil jako vysokoškolský pedagog v Plzni, posledních deset let pak přednášel
novodobé české i světové dějiny budoucím učitelům dějepisu. Jeho svědomitost,
vstřícnost a didaktické nadání oceňovali nejen jeho kolegové, ale zejména
studenti, pro něž napsal řadu skript. Jako badatel vynikl zvláště při výzkumu a
dokumentaci dějin „Pražského jara“ a následné sovětské okupace, v širším
kontextu zkoumal pak celý vývoj pohnutých let 1967 – 1970, a to se zřetelem
k západočeskému regionu. V tomto směru se stal uznávaným znalcem, k této
problematice napsal i monografii Československá krize 1967 – 1970 a západní
Čechy, která byla v loňském roce vydána také rusky na Slovanské univerzitě
v Kyjevě. Zabýval se také systematicky dějinami plzeňského vysokého školství
a připravoval publikaci o historii Západočeské univerzity. Kromě vědecké a
pedagogické práce měl jediného koníčka: udivoval totiž i jako fenomenální
znalec novodobých i současných dějin české kopané a zároveň i zasvěcený
pozorovatel světového fotbalu vůbec.
Alfred Hyna byl svéráznou a nepřehlédnutelnou osobností, vynikal i
suchým, někdy až zasmušilým humorem. Jeho řečnické nadání zvýrazňoval
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typický zvučný řízný hlas, který se rozléhal z poslucháren po celém patře
fakulty. Ten nezapomenutelný hlasový projev nám všem bude chybět, daleko
více však bolí ztráta skvělého a obětavého pedagoga, pro kterého byla práce
univerzitního učitele posláním i jediným životním zájmem.
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