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2. pedagogické psychologie a defektologie, pedagogiky,
3. poradenství pro volbu povolání,
4. ostatních úseků psychologických věd (užitá psychologie, psychologie práce aj.).
Prof. Chmelař se zúčastňoval mnoha mezinárodních kongresů psychologie, zejména
v Římě, Kodani, Lublani, Washingtonu aj.
Vedl autorské kolektivy a podílel se na překladech „Sebraných spisů I. P. Pavlova",
Rubinštejnovy učebnice „Základy obecné psychologie", Meiliho-Rohracherovy „Učebnice
experimentální psychologie" aj.
B y l členem mnoha komisí Ministerstva školství, ČSAV a ÚV K S C , působil jako před
seda a člen komisí rigorózních, kandidátských a doktorských, komisí habilitačních a pro
fesorských.
V roce 1858 bylo jubilantovi uděleno vyznamenání „Za vynikající práci" a v roce 1962
mu prezident republiky propůjčil Rád práce. Kromě toho byl vyznamenán zlatou me
dailí U J E P , zlatou plaketou ČSAV a četnými dalšími vyznamenáními.
N a počest 90. narozenin prof. dr. V . Chmelaře, DrSc. připravily brněnské psychologické
instituce ve dnech 15. a 1<5. listopadu v Muzeu dělnického hnutí dvoudenní konferenci
na téma „Aktuální úkoly psychologie v teorii a praxi". Po slavnostní části bylo předne
seno 50 referátů význačných představitelů čs. psychologie, spolupracovníků a žáků jubi
lanta. Setkání bylo výrazem velké úcty, lásky a obdivu, kterým se těší prof. Chmelař
mezi českými i slovenskými psychology, pedagogy a dalšími vědeckými pracovníky.
Bohumír

Chalupa

SPOLUPRÁCA MEDZI KATEDROU
PSYCHOLÓGIE FF UJEP V BRNE
A ODDELENÍM PSYCHOLOGIE
U N I V E R Z I T Y E. M. A R N D T A
V GREIFSWALDE
Hoci družobné styky medzi Univerzitou J. E. Purkyně v Brne a Univerzitou E. M .
Ardndta v Greifswalde sú staršieho dáta, na úseku psychológie sa spolupráca začala roz
víjať len v posledných rokoch. V roku 1979 bol na našej fakulte na katedre psychológie
na kratšom študijnom pobyte vedúci vedeckého úseku psychológie na univerzite v Greifs
walde prof. Dr. sc. Helmut Breuer a tak isto v uvedenom roku na tomto pracovisku na
študijnom pobyte bol prof. PhDr. Jozef Kurie, C S c , vedúci Katedry psychológie na F F
U J E P v Brne.
Počas týchto študijných pobytov sa vedúci uvedených psychologických pracovísk do
hodli začat s intenzívnym rozvojom vzájomnej spolupráce na úseku výskumnom i peda
gogickom. Preto sa hľadali styčné body pre faktickú spoluprácu v budúcich rokoch najmä
v oblasti výskumu, pri tvorbe vysokoškolských učebníc a učebných textov zo psychológie
s akcentom na metodickú, metodologickú a ideologickú stránku.
Z našej strany sme už pri prvom študijnom pobyte v roku 1979 postrehli, že rozvoju
psychológie vo vztahu jej aplikácie na prácu učiteľa sa v Greifswalde venuje mimoriad
na pozornosť a že možná spolupráca by sa mala týkať najmä problémov vypracovávania
diplomových prác, profilaktickej diagnostiky a metodikou vypracovávania psychologicko-pedagogických charakteristík žiakov. Obdivuhodná je precíznosť, dôslednosť a vytrva
lost, s ktorou sa kandidáti učitelstva boria s výskumnými problémami. No aj odborné
a vedecké usmerňovanie študentov zo strany učitelov-psychológov je dôsledné a meto
dicky na patričnej úrovni; ukazuje sa, že metodika práce pri vedení vysokoškolského
Studenta je na vyššej úrovni ako u nás. Je preto užitočné zoznámiť sa s ňou.
V roku 1981 boli z Oddelenia psychológie z Greifswaldu na F F U J E P v Brne na krat
šom študijnom pobyte dvaja pracovníci a v roku 1982 prof. PhDr. Jozef Kurie, CSc. opäť
realizoval kratší študijný pobyt na uvedenom oddelení psychológie, ktoré sa rozvíja ako
relatívne samostatné pracovisko v rámci Sekcie vied o výchove. Po obojstrannom zvá
žení reálnych možností bola dohodnutá medzi obidvoma psychologickými pracoviskami
na roky 1983 až 1985 spolupráca v týchto smeroch:
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1. Vedeckovýskumná činnosť
a) Oddelenie psychológie na Univerzite v Greifswalde podporí Katedru psychológie F F
U J E P v Brne pri uskutočňovaní porovnávacieho výskumu z oblasti estetického vnímania
u deti a mládeže.
b) Katedra psychológie podporí oddelenie psychológie pri porovnávacom výskume k pro
blematike sebaobrazu a sebahodnotenia u detí a mládeže.
c) Obidve pracoviská sa budú vzájomne informovať o plánovaných a publikovaných
prácach. Budú sa podporovat pri publikačnej činnosti aj vzájomným publikovaním v ý 
sledkov výskumu a podia možností sa budú aktívne podielaf na organizovaných vedec
kých podujatiach (kolokvia, sympóziá, semináre a pod.).

2. Výchovnovzdelávací proces
a) Katedra psychológie pomôže oddeleniu psychológie v oblasti psychodiagnostiky, umož
ní mu sprostredkovanie poznatkov, ktoré sa získali v ČSSR a naznačí možnosti aplikova
nia na pedagogickú diagnostiku pri vzdelávaní budúcich učiteľov.
b) Obidve pracoviská si vymenia skúsenosti z realizovania študentskej vedeckej a od
bornej činnosti a budú hladat možnosti vzájomnej bezdevízovej výmennej praxe štu
dentov.

3. Ďalšie vzdelávanie v psychológii
Obidve pracoviská si budú vymieňať skúsenosti z problematiky postgraduálneho vzde
lávania učitelov v oblasti psychologických vied s ťažiskom na obsah, formy a najaktuál
nejšie problémy.

4. Formy osobných kontaktov
Pre zabezpečenie plnenia naplánovaných úloh sa ukazuje potreba vzájomných k r á t k o 
dobých študijných pobytov a to každoročne v dĺžke 12 dní (buď jedna osoba na 12 dní
alebo dve osoby po 6 dní). Počas týchto študijných pobytov sa budú spresňovať a ďalej
konkretizovať úlohy pre ďalšiu spoluprácu.
Zodpovednými za realizovanie plánovanej spolupráce medzi obidvoma pracoviskami sú
pred vedeniami družobných univerzít vedúci týchto pracovísk.
Oddelenie psychológie Sekcie vied o výchove na Univerzite E . M . Arndta v Greifswalde nie je svojím rozsahom velké a patrí skôr medzi menšie pracoviská v rámci N D R .
Tím psychológov sa tu však zaoberá tak výskumné ako aj pedagogicky významnými
a spoločensky velmi aktuálnymi a progresívnymi problémami a vo svojich snaženiach
dosahujú pozoruhodné výsledky, o čom svedčia aj viaceré zorganizované medzinárodné
sympóziá. Má preto význam naďalej rozvíjať a prehlbovať spoluprácu, pretože sa ukazuje
obojstranne užitočná, vedie k družobnej spolupráci pri rozvíjaní poznatkovej základne
marxistickej psychológie a jej aplikácie na socialistickú spoločenskú prax.
Jozef

Kurie

