
Studia paedagogica (SPFFBU, LVI)
2008, roč. 13, s. 181

www.phil.muni.cz/wupv

Libor Hřebíček sedmdesátníkem

Marie ŘehoŘková, Milan Pol

Doc. PhDr. libor hřebíček, CSc., se dožil letos v létě sedmdesáti let. Ti, kdo jej znají, zprávě 
o jubileu sportovně založeného oslavence patrně jen stěží uvěří.

libor hřebíček se narodil 24. července 1938 v lužicích u hodonína. Zde také chodil do 
základní školy. Jedenáctiletou střední školu ukončil v hodoníně maturitou v roce 1956 a té-
hož roku byl přijat na vojenské učiliště protivzdušné obrany v olomouci, které absolvoval 
v roce 1959 a stal se důstojníkem z povolání. vojenskou službu nastoupil v Brně.

Již při výkonu profesionální vojenské služby absolvoval v letech 1963 až 1968 Fakultu 
tělesné výchovy a sportu Univerzity karlovy v Praze, obor Učitelství tělesné výchovy a bran-
né výchovy. Po ukončení studia byl přijat jako odborný asistent katedry tělesné výchovy na 
vojenskou akademii antonína Zápotockého v Brně. Zde působil až do roku 1978.

Ze zdravotních důvodů změnil v roce 1978 povolání, odešel z aktivní vojenské služby 
a v roce 1979 nastoupil jako odborný pedagog na pedagogické oddělení krajské pedagogic-
ko-psychologické poradny v Brně. ve své práci se tu zaměřoval na výchovně poradenskou 
službu pro základní školy a spolupracoval s okresními pedagogicko-psychologickými porad-
nami v Jihomoravském kraji.

v letech 1969 až 1974 absolvoval při zaměstnání studium oboru Pedagogika na Filozofic-
ké fakultě UJeP v Brně. Tam také úspěšně vykonal v roce 1976 rigorózní zkoušku. v roce 
1978 byl pak přijat do vědecké aspirantury v oboru teorie výchovy při katedře pedagogiky 
FF UJeP. Takto odborně připraven pak zde získal od února 1981 místo odborného asistenta. 
libor hřebíček vyučoval především teorii výchovy a pedagogickou diagnostiku a v těch-
to oborech byl i publikačně činný – např. spisy Profesionální orientace mládeže (1984), Výchova 
a profesionální orientace (1987) a jiné. na uvedeném pracovišti (dnes Ústavu pedagogických věd 
FF MU) působil v plném úvazku až do roku 2000 a dodnes je jeho externím spolupracov-
níkem. vyznačoval a vyznačuje se pracovitostí, soustavností, zaujetím pro věc, smyslem pro 
kolegialitu. od roku 2000 se libor hřebíček angažuje na vysokoškolském poli v iniciativách 
veřejného i soukromého sektoru. 

vědecký a pedagogický postup docenta hřebíčka byl plynulý. na základě kandidátské 
práce zaměřené na profesionální orientaci žáků na základních školách získal v roce 1983 titul 
kandidáta věd, v roce 1986 byl jmenován docentem pedagogiky. 

Studenti, spolupracovníci a přátelé přejí docentu liboru hřebíčkovi do dalších let i nadále 
neutuchající aktivitu, pevné zdraví a radost z každého dne. 




