
 

 

8. 2. 1932 – Milan Nakonečný 
 

Prof. PhDr. Milan Nakonečný se sice 

narodil 8. února 1932 v Horažďovicích, ale 

přes 70 let je Táborákem. V roce 2017 

navíc obdržel Cenu města Tábora.  

Když má člověk štěstí, vstoupí mu do 

života mimořádní lidé, kteří jeho život 

nějakým způsobem obohatí. Já jsem to 

štěstí měl několikrát a jedním z těchto lidí, 

kteří mě posunuli v životě dál, je právě 

Milan Nakonečný. Muž, který se nebojí jít 

proti proudu, je odvážný, vzdělaný, 

nesmírně pracovitý, vtipný, umí šest jazyků a napsal několik desítek knih o psychologii, hermetismu a 

moderních českých dějinách. 

Určitě jste jej v Táboře na ulici již potkali. Chodívá celý v černém, s taškou přes rameno a nenápadně 

se rozvážným krokem ubírá nejčastěji uličkami starého města. Stříbrné vlasy a vousy připomínají spíše 

než vědce čarodějného mudrce z dávných dob, ale jiskrné a živé oči prozrazují člověka moderního 

připraveného diskutovat o všech otázkách dnešního aktuálního dění. Absolvoval jsem s ním řadu 

diskuzí nad psychologickými a hermetickými tématy. Je pravda, že to je, jako bych hrál šachy 

s Kasparovem, ale tak jako mnoho jiných významných mužů, kteří skutečně něco dokázali, je i profesor 

Nakonečný neskonale skromný a vlídný učitel a přítel. 

Vzdělání na střední škole zahájil na gymnáziu v Táboře, odkud byl ovšem vyloučen v roce 1948 na 

základě udání spolužáka z politického odboje proti komunistickému zřízení. Tento akt nespravedlivého 

zásahu moci se line pak jeho dalším studiem i pracovním životem. Vystudoval navzdory režimu v roce 

1958 pedagogiku a psychologii na Univerzitě Karlově a v roce 1967 i klinickou psychologii. Do 

normalizace působil jako učitel na Filozofické fakultě UK. Pak byl opět ze školy vyhozen z politických 

důvodů a pracoval jako psycholog a později i jako učitel na Střední škole pedagogické v Soběslavi. Po 

roce 1989 se vrátil na Univerzitu Karlovu. Jeho posledním pracovištěm, kde zakončil svoji vědeckou a 

přednáškovou kariéru profesora, byla Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Nyní se věnuje psaní odborných knih nejčastěji z oboru psychologie. 

Jeho přínos české psychologii a hermetismu je neopomenutelný. V každém obchodě najdete jeho 

odborné publikace a každá knihovnička psychologa, učitele nebo pracovníka příbuzných oborů 

obsahuje několik jeho knih, vyznačujících se téměř „nelidským“ množstvím zpracované odborné 

literatury. V oblasti hermetismu, alchymie a spirituálních nauk je prof. Nakonečný nejenom 

bezpochyby největším žijícím teoretickým znalcem v Čechách, ale zejména člověkem, který nečerpá ze 

zdroje, ale je přímo jeho součástí.  

Svým osobním příběhem i vědeckou činností patří prof. Nakonečný k nejdůležitějším inspirujícím 

osobnostem Tábora s výrazným republikovým přesahem.  
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