
 

 

Životopis Stanislavy Kučerové 

 

Stanislava Kučerová se narodila 31. října 1927 v rodině středoškolského profesora (biologie-

zeměpis) v Hlohovci na Slovensku.  

Z Hlohovce se rodina  stěhovala  do severovýchodních Čech (Machov, Náchod), posléze na 

Moravu. V Náchodě začala v roce 1934 chodit do školy.  

Poté se rodina přestěhovala do Hradce Králové, kde nastoupila do druhé třídy. Z páté třídy po 

přijímací zkoušce  přešla na   Městské dívčí reálné gymnázium,  po čtyřech  letech na Státní 

Rašínovo gymnázium. 

V roce 1947 maturovala s vyznamenáním a následně absolvovala dvojí vysokoškolské vzdělání. 

Nejdříve na Filosofické fakultě Karlovy univerzity  v Praze, kde získala v roce 1952  doktorát 

z filosofie a sociologie,  pak při zaměstnání pokračovala ve studiu na Vysoké škole pedagogické 

v Praze, kterou zakončila v roce 1958  státní zkouškou z psychologie, pedagogiky a logiky. 

Po šestém semestru na FF UK (1950) se na celostátní výzvu  přihlásila  jako učitelka do pohraničí. 

Působila sedm let na školách v Podrkonoší  (Dvůr Král. n.L., Trutnov). 

Od r. 1960 vyučovala  pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a potom od r. 1969  na 

Univerzitě J. E. Purkyně (dnešní MU) v Brně.  

V 60. letech se  v Olomouci aktivně podílela na obrodném procesu v pedagogice, založila časopis 

„Pedagogická orientace“, nezávisle na oficiální ideologii napsala habilitační spis a řadu skript. Po 

přechodu do Brna  byla za tuto činnost v 70. letech  potrestána ztrátou místa na fakultě i  jinde. 

Nouzové zaměstnání našla po půlroce hledání až v Bratislavě, kam z Brna  sedm let dojížděla. Od r. 

1975  působila v  národním podniku Psychodiagnostické a didaktické testy, od r. 1980 ve 

Výzkumném ústavu kultury.  

V roce 1982 odešla do důchodu a vrátila se natrvalo do Brna ke své rodině.   

Převrat 1989 jí přinesl rehabilitaci. Nakrátko se vrátila na  Pedagogickou fakultu Masarykovy 

univerzity, stala se první polistopadovou děkankou této fakulty.  V roce 1994 odešla  znovu do 

důchodu.  

 Ani jako důchodkyně nepřestala pracovat ve svém oboru v duchu pozitivních národních tradic se 

zřetelem na  nové podmínky. 

 

 

 

 

 


