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EDITORIAL

Čtenářům se dostává do rukou třetí sborník prací Filozofické fakulty Masary
kovy univerzity číslo P3, věnovaný psychologickým příspěvkům. Je celý věno
vaný památce zakladatele Psychologického ústavu této fakulty, který založil
Masarykův žák, Slovinec profesor Mohajlo Rostohar, v roce 1926.
Současný ústav je hrdý na tradici, vycházející z rostoharovského dědictví.
S radostí lze konstatovat, že ústav dostál svým závazkům a nezpronevěřil se
experimentálnímu způsobu zkoumání lidské psychiky. Rozvíjí dále bádání i vý
uku ve všech oblastech psychologických věd, a to nejen prostřednictvím svých
současných pracovníků, ale i prostřednictvím příspěvků těch, kteří z jeho líhně
vyšli. Je nám velkým potěšením uveřejnit zásadní příspěvek prof. Vida Pečjaka
z Lublaně, přímého Rostoharova žáka, který reprezentuje nám blízký a sester
ský ústav. S tímto pracovištěm nás pojí intenzivní vztahy, které byly mj. stvrze
ny i vzájemnou návštěvou učitelů a studentů v minulých letech.
Prof. Brožek, český profesor působící ve Spojených státech, se celý život za
bývá i historií psychologie a je nejvíce kompetentní se k nastíněným vztahům
vyjádřit. Měli jsme to potěšení se s ním mnohokráte v minulosti setkat a být
i jeho hostiteli v České republice. Na jaře roku 1999 mu bude udělen čestný
doktorát Masarykovy univerzity jako projev ocenění jeho práce o propagaci
české vědy ve světě.
Rovněž tak je potěšující vzpomínka z pera doyena českých psychologů
Dr. Pejhovského na prof. Rostohara. Profesor našeho ústavu Josef Švancara se
zabývá historickou retrospektivou Rostoharova působení na naší fakultě
i v širším rámci české psychologie. Další příspěvky se zamýšlejí nad Rostoharovým působením i šíří jeho výzkumných zájmů.
Dovolte mi popřát tomuto sborníku mnoho zaujatých a laskavých čtenářů
a ještě jednou vyzvednout naši vděčnost profesoru Rostoharovi, zakladateli psy
chologie na brněnské univerzitě, jehož odkazu se současný Psychologický ústav
Filozofické fakulty bude vždy snažit se ctí dostát.
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