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Tento první český experimentální psycholog se narodil ve Slovinsku. Studo
val od r. 1901 na univerzitě ve Vídni medicínu, přírodní vědy a psychologii, od 
r. 1903 experimentální psychologii a noetiku ve Štýrském Hradci u A. Meinon-
ga; doktorát filozofie získal ve Vídni na základě dizertace Ober Hypothesen und 
ihre erkenntnistheoretische Bedeutung (1906). Následoval stipendijní pobyt 
v psychologickém ústavu W. Wundta v Lipsku. Vídeňský prof. Jodl ho doporu
čil prof. T. G. Masarykovi, u něhož se ve šk. r. 1910-11 habilitoval prací Theo-
rie hypotetického soudu, v níž zpracoval hraniční otázky logiky a psychologie; 
tuto tematiku přednášel na FF UK. Pro výhrady F. Krejčího vůči experimentální 
metodě si již v 1. 1911-12 vybudoval na LF UK ve Fyziologickém ústavu prof. 
F. Mareše vlastní soukromou experimentálně psychologickou laboratoř, kterou 
r. 1924 přemístil do Brna. Po skončení 1. světové války se podílel na založení 
univerzity v Lublani. Když pro křivé nařčení nebyl navržen za profesora, vrátil 
se r. 1920 do Prahy. V r. 1923 byla jeho venia docendi převedena z UK na M U 
v Brně, kde působil od r. 1923, nejprve jako docent, od r. 1924 jako mimořádný 
profesor systematické filozofie (po O. Zichovi vedl několik let filozofický se
minář), posléze od r. 1931 jako první profesor psychologie na FF MU, kde již 
r. 1926 prosadil zřízení Psychologického ústavu (díky podpoře tehdejšího rekto
ra E. Babáka). S přerušením válečných let zde působil do r. 1948; ve šk. r. 
1934-35 byl děkanem fakulty. Po svém emeritování působil na FF ještě krátce 
jako profesor a zastával rovněž funkci rektora nově zřízené Vysoké školy soci
ální v Bmě (zrušené 1951). V 1. 1950-65 vybudoval psychologický ústav na FF 
v Lublani a vydal zde ve slovinštině učebnice základních psychologických dis
ciplín. V r. 1958 byl vyznamenán řádem Za zásluhy o národ I. stupně. 

Jeho základní teoretická východiska, metodologii a výsledky vztahující se ke 
zkoumání vizuálních představ reprezentuje kniha Studie z vývojové psychologie 
I (1928). Ve své poslední brněnské publikaci, věnované památce E. Babáka, 
Psychologie jako věda o subjektivní skutečnosti (1950), podává své vyhraněné 
pojetí obecné psychologie. Tyto dvě knihy představují diapazon jeho bohaté 
publikační činnosti v Brně. V tomto časovém rozpětí (1928-50) můžeme sledo
vat krystalizaci jeho názorů a rovněž relativní stabilitu jeho stanovisek. Ještě 
výrazněji lze sledovat jeho koncepce a kritické, nezřídka i polemické konfronta-
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ce s odlišnými názory v příspěvcích, které vycházely většinou v časopise Psy
chologie, který r. 1935 v Brně založil a redigoval (s přerušením válečných let) 
do r. 1949. Již titul jeho knihy z r. 1950 Psychologie jako věda o subjektivní 
skutečnosti stačil k tomu, aby iritoval nově se etablující marxistickou lobby. 
O R. základním pojetí psychologie tu čteme, že „vědeckým úkolem empirické 
psychologie je nepředpojaté zkoumání těch přírodních jevů, které subjekt sám 
na sobě zažívá". Zdůrazňuje, že zkoumání duševních jevů má přihlížet k celosti, 
v níž se vyskytují a z níž jedině je lze také pochopit. Celost představuje jednotu 
duševních daností. Struktura je podle něho podřazena celosti, je případem celo
sti; spolu s tvarem a komplexem vystihuje její dynamiku. Od celosti odlišuje 
celistvost, jež je vnitřní reálnou souvislostí jednotlivých daností tvořících celost. 
R. se sám jednoznačně deklaruje jako celostní psycholog; neužívá pojmu 
gestaltismus, ale ani se neváže na pojetí celosti, jak je formuloval F. Krueger, 
Wundtův nástupce v Lipsku. — V zaměření psychologie na analýzu duševních 
elementů spatřuje R. rovněž jednu z překážek omezujících uplatnění psycholo
gie v praxi. Z tohoto hlediska dokládá, že „fikce psychického elementu v Krej
čího psychologii je klasickým příkladem atomizující české psychologie", která 
„také přehlížela, že podstatou psychického života je tvořivý vývoj, z něhož 
vznikají nové psychické danosti". Základní tezi vztahující se k metodologii psy
chologického zkoumání uvádí takto: „Jako podmínka zdárného psychologické
ho experimentování se předpokládá náležitá znalost obecné podmíněnosti psy
chologických jevů jejich vnějšími podněty, neboť bez takové znalosti není mož
né provést pokusy účelně." Pozoruhodný je R. názor, že „psychologický expe
riment vznikl z podnětů J.E. Purkyně, jak to častěji uváděl ve svých přednáš
kách, a to s odkazem na klasickou práci Beobachtungen und Versuche zur Phy-
siologie der Sinne. 

V duchu své celoživotní experimentální a celostní orientace i široké meziobo
rové spolupráce (filozofie, pedagogika, sociologie, jazykověda ad.) R. řídil pev
nou rukou činnost Psychologického ústavu FF MU, jehož experimentální vyba
vení odpovídalo mezinárodnímu standardu té doby. Lze hovořit o Brněnské 
psychologické škole, kterou tvořili jednak pracovníci ústavu, jednak širší okruh 
spolupracovníků sdružených kolem prvního českého odborného psychologické
ho časopisu Psychologie: Vilém Chmelař, Ferdinand Kratina, Robert Konečný, 
Ludmila Kolaříková, Emil Pejhovský; do širšího kruhu spolupracovníků patřili 
Josef Burjanek, Karel Černocký, Ludvík Kempný, pedagogové Jan Uher, Jan 
Vaněk, Václav Komárek ad. 
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