
Vědec s uměleckou duší 

Za Pavlem Machotkou 

Na své romantické usedlosti La Bacciana v italské Umbrii zemřel 18. března 2019 přední 

český a americký psycholog Pavel Machotka, emeritní profesor Kalifornské univerzity v Santa 

Cruz a čestný doktor Univerzity Karlovy. 

Narodil se 21. srpna 1936 v Praze jako syn sociologa Otakara Machotky a anglistky Jarmily 

Machotkové-Mohrové. Jeho otec patřil k významným představitelům české pozitivistické 

sociologie, přednášel jako docent a posléze profesor na Filosofické fakultě Univerzity 

Karlovy a po druhé světové válce byl spoluzakladatelem a prorektorem Vysoké školy 

politické a sociální v Praze. Vedle své vědecké činnosti se politicky exponoval v národně 

socialistické straně, za niž byl v době Květnové revoluce 1945 místopředsedou České národní 

rady a v letech 1945–48 místopředsedou Zemského národního výboru v Čechách. Jako 

ideolog demokratického českého socialismu a otevřený odpůrce komunistické totality byl po 

únorovém převratu 1948 ohrožen persekucí, a proto se s celou rodinou uchýlil do amerického 

exilu. Přednášel pak na amerických univerzitách a aktivně se podílel na činnosti 

československého poúnorového exilu. 

Od svých dvanácti let tak Pavel, do března 1948 žák pražského anglického gymnázia, 

žil a studoval ve Spojených státech amerických. V roce 1962 absolvoval sociální psychologii 

na Harvardově univerzitě, kde pak tři roky působil jako asistent. V letech 1965–70 přednášel 

klinickou psychologii na lékařské fakultě University of Colorado v Denveru; roku 1970 byl 

jmenován mimořádným, roku 1976 řádným profesorem psychologie na University of 

California v Santa Cruz a v letech 1992–94 byl předsedou jejího akademického senátu. 

Zároveň aktivně působil v československé exilové Společnosti pro vědy a umění. 

  Věnoval se především psychologii osobnosti a psychologii umění, studiu nonverbální 

komunikace a psychoterapii a postupně publikoval několik knižních monografií (Messages of 

the Body, 1974; The Nude: Perception and Personality, 1979; The Articulate Body, 1982). 

Vedle vědecko-pedagogické činnosti vynikl též jako malíř - autor krajinářských a figurálních 

kompozic i zátiší (výbor ze svého malířského díla opakovaně vystavoval v Praze). Dvě 

stránky své osobnosti ideálně spojil v pracích, zabývajících se psychologií tvůrčího procesu 

ve výtvarném umění (Style and Psyché, 1996; Painting and Our Inner World: The Psychology 

of Image Making, 2003), a zvláště v monografiích, jež věnoval osobnosti a dílu malíře Paula 

Cézanna (Cézanne: Landscape into Art, 1996, rozšířené vydání 2014; Paul Cézanne: Les sites 

provencaux, 2006).  



 Po listopadu 1989 navázal kontakty se svými profesními kolegy v Československu. 

Opakovaně přednášel na pražské filosofické fakultě, účastnil se vědeckých konferencí a 

kongresů, konaných v Praze. Spolupracoval s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie 

věd a pro Masarykův sborník (2009) napsal studii o přínosu T. G. Masaryka na líše 

psychologie. V dubnu 1998 mu byl v rámci oslav 650. výročí založení Karlovy univerzity 

udělen její čestný doktorát 

 Na přelomu tisíciletí ukončil své aktivní akademické působení a spolu se svou druhou 

manželkou, americkou novinářkou a spisovatelkou Ninou Hansen-Machotkovou, se usadil v 

italské Umbrii, na samotě nedaleko Perugie, odkud pravidelně a rád zajížděl do Prahy. Pietně 

pečoval o literární pozůstalost i politický odkaz svého otce, profesora Otakara Machotky, 

podílel se na vydání výboru z jeho exilové publicistiky a esejistiky (Mezi domovem a exilem, 

2001) a zvláště na reedici dokumentárního sborníku Pražské povstání 1945 (2015), jehož 

první vydání připravil Otakar Machotka v New Yorku v roce 1965.  

V létě roku 2017 byl Pavel Machotka ve svém italském domově náhle stižen 

mozkovou příhodou. Zotavoval se z ní jen pozvolna, nicméně s jejími následky úporně 

bojoval s podporou a láskyplnou péčí své choti . Silou vůle ještě dokázal dokončit své 

rozepsané memoáry, napsané anglicky, ale určené především českým čtenářům. Jeho bohatě 

naplněný život se uzavřel 18. března 2019 ve věku dvaaosmdesáti let. Opustil nás vědec 

s uměleckou duší a širokým kulturním obzorem, „praktikující“ český vlastenec a dnes už 

vzácný typ noblesního gentlemana.  

 

           

            

           Josef Tomeš 

 

 


