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ne 19. listopadu 1952 

se dožil děkan filosofické 

fakulty v Brně, soudruh 

prof. D r Vilém Chmelař, 

šedesáti let. 

Členové katedry psychologie a pedagogiky spo

lečně s posluchači psychologie a členy psycholo

gického ústavu vzpomněli jubilea svého vedou

cího profesora na zvláštním zasedání, kde byl 

vylíčen vědecký rozvoj profesora Chmelaře, jeho 

působení ve školských a odborných psychologic

kých institucích na Moravě za dobu více než čtvrt 

století. Působnost soudruha profesora Chmelaře 

byla a stále je tak mnohostranná, že je znám ši

roké kulturní veřejnosti na Moravě z mnoha před

nášek, kursů a konferencí. V zasedání katedry byl 

zhodnocen význam Chmelařova díla ve vývoji 

české psychologické vědy, k jejímž předním před-



stavitelům patří jako experimentální psycholog. 

V tomto směru buduje brněnský psychologický 

ústav, o který má veliké zásluhy zvláště od doby 

po osvobození našich zemí Sovětskou armádou. 

Při hodnocení pedagogické činnosti byly zdůraz

něny kladné a příkladné rysy Chmelařovy osob

nosti, jeho houževnatost, oddanost vědecké práci, 

příkladnost v plnění povinností, ochotné vychá

zení vstříc všem potřebám veřejného života, spojení 

theorie s praxí. Bylo vzpomenuto také jeho účasti 

v redakci odborných časopisů psychologických 

a pedagogických, jeho účasti na odborných kon

gresech, jeho osvětové a budovatelské činnosti 

v epoše budování socialismu v naší vlasti. 

Rovněž děkanát filosofické fakulty spolu s členy 

učitelského sboru oslavili šedesátiny děkana Chme

laře na přátelské schůzce, při níž bylo vzpomenuto 

jeho zásluh o rozvoj filosofické fakulty a zhodno

cena jeho vědecká práce s hlediska ideologického 

a methodického. 

Z úcty k práci a osobnosti soudruha profesora 



Viléma Chmelaře věnovali mu jeho spolupracov

níci, přátelé a žáci řadu studií a článků. V tomto 

sborníku vydaném ku poctě šedesátých narozenin 

V . Chmelaře jsou obsaženy články historické. 

Další příspěvky z oborů filosofických jemu věno

vané přineslo 2. číslo filosofické řady Sborníku. 

Ostatní příspěvky budou podle obsahu uveřejněny 

příležitostně v dalších řadách Sborníku, případně 

v jiných odborných časopisech. 

Přejeme soudruhu profesoru Vilému Chmelařovi 

do dalších let hodně zdraví a pracovní i osobní 

pohody, aby mohl úspěšně pokračovat ve svém 

díle ku prospěchu naší fakulty, socialistické vědy 

i celé naší vlasti. 
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