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ŽIVOTNÍ JUBILEUM DOCENTKY ZDENKY VESELÉ

Docentka Zdenka Veselá se v jarních měsících tohoto roku dožila významného 
životního jubilea (narodila se 18. 5. 1932 v Miroslavi). Patří k vysokoškolským 
pedagogům, jejichž profesní působení je spjato především s Katedrou pedagogi-
ky, později s Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy uni-
verzity. 

Na Filozofické fakultě brněnské univerzity se více jak 30 let významně podí-
lela na formování profilu pedagogického pracoviště, určitou dobu působila i jako 
jeho vedoucí. Svůj badatelský zájem soustředila na historii pedagogiky, zajíma-
ly ji zejména dějiny českého školství. Intenzivně se zaobírala osobností J. A. 
Komenského, dlouhodobě věnovala pozornost jeho životu a dílu v různých stu-
diích, přehledech a antologiích. Vedle fundovaného zkoumání dějin pedagogiky 
k jejím odborným zájmům patřila také estetická a literární výchova a věnovala se 
také didaktice českého jazyka a literatury. 

V roce 1973 úspěšně obhájila disertační práci Česká střední škola od národ-
ního obrození do druhé světové války. Její odborná činnost vyvrcholila po roce 
1989, kdy byla jmenována docentkou pro obor Pedagogika. Publikovala velké 
množství (více jak 100) vědeckých a odborných studií, připravila mnoho studij-
ních materiálů, které byly určeny nejen studentům a učitelům, ale také dalším 
zájemcům. Po odchodu do důchodu její odborné aktivity neustaly. Stále externě 
přednášela, publikovala, vedla diplomové i doktorské práce. 

Z celé řady publikací doc. Veselé připomeňme výčtem alespoň některé: Anto-
logie z dějin výchovy I–II (1986, 1989), Pedagogika 19. století (1990), Aktuální 
problémy výchovy ve světle odkazu J. A. Komenského (1992). Školou mezi dvě-
ma světovými válkami se doc. Z. Veselá zabývala v zajímavé monografii České 
pedagogické myšlení mezi dvěma světovými válkami (1992). Dlouholetou vědec-
kou práci završuje v roce 1992 publikací s názvem Vývoj české školy a učitelské-
ho vzdělávání. Monografie je výsledkem mnohaletého badatelského úsilí a při-
náší velmi podnětnou analýzu postupných proměn školství a učitelství, všímá si 
tendencí vývoje novodobé školské soustavy od tereziánských reforem do konce 
druhé světové války. V dalších letech připravila také studii Osobnosti brněnského 
Pedagogického semináře v meziválečném období (1994), v níž přehledně charak-
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terizovala život a dílo zakladatele Katedry pedagogiky na brněnské univerzitě O. 
Chlupa a některých jeho spolupracovníků (Velínský, Uher, Dvořáček). 

Doc. Z. Veselá se v posledních letech věnovala intenzivní práci v České peda-
gogické společnosti. Vykonávala funkci předsedkyně hlavního výboru, více jak 
10 let byla vedoucí redaktorkou odborného čtvrtletníku Pedagogická orientace 
vydávaného touto společností. Svou odbornou erudici vložila do koncipování 
uvedeného odborného periodika, patřila k těm, kteří významně spoluvytváře-
li jeho podobu. Práci v České pedagogické společnosti se stále aktivně věnuje, 
v letošním roce (2007) byla opětovně zvolena do jejího vedení. 

Do dalších let přejeme docentce Zdence Veselé plno sil, hodně zdraví, tvůrčí 
i životní aktivitu a pohodu.

 




