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MILADA RABUŠICOVÁ 

ZA PROFESORKOU LILI MONATOVOU 

V červenci loňského roku zemřela profesorka PhDr. Lil i Monatová, doktorka 
pedagogických věd. Česká pedagogika a brněnská zvláště v ní ztratila jednu 
z významných osobností oboru. 

Profesorka Monatová celý svůj pracovní život, od roku 1953 až do roku 1990, 
což znamená celkem třicet sedm let, spojila s Filozofickou fakultou brněnské 
univerzity, a ještě předtím zde studovala - češtinu, ruštinu, pedagogiku a psy
chologii. Její pracovní příběh, který je vlastně totožný s příběhem vzniku a roz
voje katedry pedagogiky, se započal po skončení studia v roce 1952. Nejprve 
působila jako asistentka na katedře psychologie a pedagogiky, a potom, v roce 
1963, stála u založení samostatné katedry pedagogiky. Po celá další léta se podí
lela na utváření jejího pedagogického i vědeckého profilu. Sama přednášela pře
devším metodologii pedagogiky, speciální pedagogiku, předškolní pedagogiku 
a pedagogickou psychologii. 

Jako její studentka si dobře pamatuji její vstřícný přístup ke studentům během 
přednášek a seminářů, i pečlivě vedené odborné konzultace různých student
ských prací: od dílčích seminárních úkolů, přes práce tzv. Studentské vědecké 
odborné činnosti (SVOČ), až po práce diplomové. Znamenaly pro nás dobrou 
školu ze základů vědecké práce, k níž mnohé z nás vedla: preciznost, argumen
taci, jasnost tématu a přesvědčivost výsledného sdělení. Profesorka Monatová už 
tehdy propojovala pedagogickou práci se svými vědeckými a výzkumnými zá
jmy. Témata, která přednášela, s oblibou opírala o empirická data, povětšinou 
z vlastních, ale i z jiných výzkumů. Díky tomu patřily její přednášky k těm nej-
zajímavějším. 

Šíře odborných zájmů profesorky Monatové byla velká a ve všech podstatných 
oblastech, kterým se věnovala, byla podložena množstvím publikačních počinů: 
monografií, odborných článků a studií, učebních textů, konferenčních vystoupení 
apod. Od padesátých let věnovala intenzivní pozornost teorii rozumové výchovy, 
a to zejména se zaměřením na předškolní a mladší školní věk. Druhým okruhem 
jejího zájmu byla předškolní pedagogika, v teoretické, ale i v praktické rovině, 
neboť se podílela na řešení koncepčních otázek předškolní výchovy a přípravy 
učitelek mateřských škol na Středních pedagogických školách. Účastnila se také 
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tvorby základních pedagogických dokumentů, je autorkou několika učebnic a stu
dijních textů pro tuto oblast. Dalším významným tématem odborného zájmu pro
fesorky Monatové byla speciální pedagogika, a z ní především oblast somatope-
die. I v této oblasti publikovala mnohé práce. 

Profesorka Monatová byla skvělou učitelkou, odbornicí ve svém oboru, spo
lehlivou kolegyní a velmi zajímavou osobností. Životu na vysoké škole a vědec
ké práci zasvětila celý svůj život. Zemřela ve věku sedmdesáti osmi let. 


