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ZA PROFESOREM LUBOMÍREM MOJŽÍŠKEM 

26. září 2002 jsme se rozloučili s dlouholetým pracovníkem Katedry pedago
giky, dnes Ústavu pedagogických věd v Brně Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity, s univerzitním profesorem PaedDr. Lubomírem Mojžíškem, DrSc. 
Jeho životní dráha započala 18. června 1924 v Kolíně. Dětství prožil v Bratisla
vě a v Brně. Studijní léta poznamenala válka, maturoval v roce 1943 na reálném 
gymnáziu v Brně a do konce války byl totálně nasazen v kovoprůmyslu. Patřil 
tedy k té generaci mladých lidí, která byla nejsilněji ovlivněna poválečnou eufo
rií a touhou změnit svět k lepšímu. 

Po válce studoval na Filozofické fakultě MU v Brně psychologii, pedagogiku 
a filozofii. Speciální zájem o pedagogiku a pedagogickou psychologii ho vedl 
ktomu, že se zaměřil na pomocné vědy pedagogické, na speciální didaktiky 
a metodiky, přednášené na Pedagogické fakultě MU v Brně. V roce 1952 pak 
dosáhl v oboru Pedagogika doktorátu. 

Po ukončení studia učil kratší dobu na všeobecně vzdělávacích školách, od
kud přešel v roce 1952 do Výzkumného pedagogického ústavu v Brně. Nedlou
ho působil též v Ústavu pro další vzdělávání učitelů v Brně. V roce 1959 přešel 
na základě konkursu na Filozofickou fakultu brněnské univerzity, kde působil na 
Katedře pedagogiky až do svého odchodu do důchodu v roce 1990. 

Třicetileté působení na tomto pracovišti přineslo mnoho dobrých výsledků jak 
v jeho působení učitelském, tak na poli vědeckovýzkumném a publikačním. Lu
bomír Mojžíšek přednášel obecnou didaktiku, teorii pracovní výchovy, pedago
gickou diagnostiku, tedy ty předměty, které významně napomáhají budoucím 
učitelům v jejich výchovné a vzdělávací práci. Učil nejen budoucí učitele všech 
aprobací na Filozofické fakultě, ale i na Přírodovědecké fakultě. 

Postupně také přicházely výsledky jeho mnohaleté vědeckovýzkumné práce 
v didaktice a v teorii pracovní a technické výchovy. V roce 1975 vycházejí jeho 
„Vyučovací metody", velmi cenné a žádoucí především pro začínající učitele. 
Jeho syntetické dílo „Pracovní a technická výchova dětí a mládeže" se stává 
v roce 1983 základem jeho obhajoby velkého doktorátu Pedagogických věd na 
Karlově univerzitě v Praze. Byl oceněn také stříbrnou a zlatou medailí Filozo
fické fakulty a byl rovněž nositelem titulu „Zasloužilý pracovník UJEP". 

Profesor Mojžíšek působil i v mnoha institucích mimo vysokou školu, ať už 
to byla Československá pedagogická společnost při ČSAV, Krajský pedagogic-
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ký ústav v Bmě či Krajské kulturní středisko v Brně. Za tři desítky let svého pů
sobení odchoval mnoho budoucích učitelů základních a středních škol i odbor
ných pedagogů, doktorandů a aspirantů. Byl také léta členem komise pro kandi
dátské obhajoby v oboru Pedagogika. Veškerou tuto práci vykonával s opravdo
vým elánem, jako ostatně každý, komu se práce stala životním posláním. 
Pracovitost, vitalita, zájem o veřejné dění, to vše charakterizovalo jeho osobnost, 
obdařenou mimořádným zdravím. 

Jeho odchod v pouhých 78 letech byl pro mnohé z nás bolestným překvape
ním. Nikdy nezapomeneme. 

Marie Řehořkova 


