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Jan Kumpera
Se zpožděním dorazila za Západočeskou univerzitu smutná zpráva
z Hradce Králové. V královehradecké nemocnici totiž letos 21. července zemřel
po krátké těžké nemoci univerzitní profesor, historik Zdeněk Macek. Koloběh
jeho života se tak předčasně uzavřel v necelých sedmdesáti letech ve městě, kde
se 3. března 1937 narodil a kde také strávil mládí včetně gymnazijních studií.
Jeho zájem o dějiny a literaturu jej přivedl do Prahy na Univerzitu Karlovu. Zde
vystudoval učitelskou aprobaci historie – český jazyk. Krátce působil jako
středoškolský profesor ve východočeské Dobrušce, ale již roku 1962 trvale
zakotvil v Plzni na katedře historie Pedagogické fakulty. Nejprve jako odborný
asistent, posléze jako docent a od r. 1988 coby vysokoškolský profesor tu
přednášel světové dějiny.
Byl výborným pedagogem s širokým rozhledem a humorným nadhledem,
imponoval i svými kulturními, zvláště literárními zájmy. Po celých 36 let
pomáhal vzdělávat, kultivovat i formovat osobnosti budoucích učitelů dějepisu a
stovky jeho žáků jsou rozesety nejen po západních Čechách, ale po celé
republice i v zahraničí. Jako historik patřil u nás k průkopníkům zpracování
historického tisku – sledoval a analyzoval ohlas mezinárodního dění a různých
konfliktů 19. až první poloviny 20. století na stránkách českých novin a deníků
(např. zrcadlení první i druhé světové války v dobovém českém zpravodajství a
publicistice). Napsal řadu studií a skript, na toto téma vedl i přes stovku
kvalitních diplomových prací. Jako tajemník katedry a později studijní proděkan
fakulty vynikl jako schopný organizátor, ke studentům se choval přátelsky a
korektně. Autor těchto řádků a zároveň jeho mladší kolega rád vzpomíná na
společné studentské exkurze a zejména na vodácké výpravy na slovenské řeky.
S Plzní byl profesor Macek spojen mnohými pouty, ale po dosažení penzijního
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věku se přece jen rozhodl vrátit k rodným kořenům. V roce 1998 se usadil se
svou druhou ženou Lídou ve vesničce Hvozdnice u Hradce Králové a na
hradecké univerzitě působil nadále jako univerzitní profesor historie
v polovičním úvazku až do letošního roku.
Na Zdeňka Macka budou vzpomínat v dobrém a s vděkem jak jeho
kolegové, tak bývalí žáci.
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