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Prof. PhDr. Dana Tollingerová, CSc.

11. 11. 1927 – 24. 3. 2004

V březnu letošního roku nás navždy opustila naše 
dlouholetá spolupracovnice prof. PhDr. Dana Tollinge-
rová, CSc. Odešla vzácná, pracovitá, moudrá, obětavá 
žena, která se významně zasloužila o rozvoj poznání 
v oblasti vědy o vzdělávání a výchově.

Prof. D. Tollingerová se narodila v Byšicích v okrese 
Mělník. V roce 1952 promovala v oboru psychologie 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 
kde v dalším roce získala akademický titul PhDr. Na 
Moskevské státní univerzitě obhájila vědeckou hod-

nost CSc. Pracovala jako expertka UNESCO v oblasti 
zavádění moderní pedagogické technologie do škol. 
Své znalosti psychologie si rozšířila studijními pobyty 
na univerzitách např. na Sorbonně, v Ženevě, v Göt-
tingenu, v Malmö a dalších. Určitou dobu pracovala 
na ČSAV a na Ministerstvu školství.

Jako pedagožka a vědecká pracovnice působila 
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olo-

mouci – na této fakultě i jako proděkanka pro vědu 
a výzkum.

Od roku 1990 pracovala v Centru pro studium 
vysokého školství. Publikované výsledky vědecko-

výzkumné činnosti prof. D. Tollingerové dosahují přes 

300 titulů. Poslední velká studie prof. D. Tollingerové 
byla publikována v AULE č. 3 v roce 2000 pod ná-

zvem „Profese – vysokoškolský učitel“ jako shrnutí 
rozsáhlého mezinárodního výzkumu „Povolání 
vysokoškolského učitele v mezinárodním srovnání 
– Česká republika“.

V Centru pro studium vysokého školství patřila 
mezi zakladatele a byla několikaletou hlavní redak-

torkou čtvrtletní revue pro vysokoškolskou a vědní 
politiku AULA, která letos vychází již jako 12. ročník. 
Výrazně se také podílela na vydávání Aula Annual Di-
gest, která vychází každoročně jako anglický abstrakt 
celého ročníku pro informaci zahraničních zájemců 
o problematiku vysokého školství.

Poslední léta svého života prof. D. Tollingerová 

rovněž spojila s  vědeckým dorostem – vedla řadu 
studentů doktorského studia, radila a pomáhala jim 
překonávat problémy.

24. března 2004 podlehla těžké nemoci, kterou po 
několik let statečně a s velkým sebezapřením překo-

návala. Zůstalo po ní rozsáhlé dílo. Její žáci i spolupra-

covníci budou z její práce ještě dlouho čerpat podněty. 
Svým dílem a svým učením zůstává paní profesorka 
Dana Tollingerová stále mezi námi.


