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KONFERENCE
A AKTIVITY GEOGRAFŮ

XXIII. sjezd České geografické společnosti v Praze 2014

23. sjezd naší společnosti se uskuteční v roce 2014 na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze v termínu 26.–29. srpna. Pořadatelem sjezdu je 
Pražská-středočeská pobočka ČGS. Již 23. sjezd ČGS se bude konat v roce 
120. výročí založení České geografické společnosti (1894) a proběhne jako spo-
lečný sjezd České geografické společnosti a Slovenské geografické společnosti. 
Po více než 20 letech tak budeme mít možnost se opět setkat na vrcholném 
jednání naší odborné společnosti se slovenskými kolegy.

Kromě vědeckého programu budeme na sjezdu rovněž řešit důležité orga-
nizační záležitosti, týkající se fungování naší společnosti. Kromě volby nových 
členů Hlavního výboru se budeme pochopitelně zabývat otázkami vydávání 
našich časopisů (Geografie, Informací ČGS, Geografických rozhledů), vědeckých 
monografií vydávaných v ediční řadě Geographica a dalších aktivit.

Rádi bychom na sjezd pozvali i ty geografy, kteří dosud nejsou členy naší spo-
lečnosti. Pevně věříme, že je účast na největší profesní geografické akci v Česku 
obohatí a ukáže smysl hlásit se k institucionalizované identitě geografa.

Další podrobnosti a informace ke konferenci budou průběžně zveřejňovány 
na internetových stránkách ČGS (http://www.geography.cz) a v Geografickém 
newsletteru. Základní informace o důležitých termínech a podmínkách účasti 
naleznete v 1. cirkuláři.

Vít Jančák; předseda organizačního výboru
a Pražské-středočeské pobočky ČGS

Zdeněk Kučera; tajemník organizačního výboru

Pozvánka na 11. ročník Sympozia GIS Ostrava

Institut geoinformatiky, VŠB-TU Ostrava, pořádá ve dnech 27.–29. ledna 2014 
již 11. ročník Sympozia GIS Ostrava. Stalo se již pravidlem, že v rámci Sympozia 
jsou organizovány dvě paralelní konference. Česká konference Geoinformatika 
v pohybu (blíže viz http://gis.vsb.cz/gisostrava/cz/index.php) umožňuje porovnat 
stav vývoje GI v Česku a na Slovensku s hlavním zaměřením na dopravu. Stra-
nou však nezůstávají ani již klasická témata. Anglická konference Geoinfor-
matics for Intelligent Transportation (http://gis.vsb.cz/gisostrava/) je zaměřena 
na aplikaci geoinformatiky pro potřeby dopravy a s ní spojené problematiky 
u nás i ve světě. Jako klíčoví řečníci na konferenci vystoupí prof. Tao Cheng 
z University College London, prof. Bin Jiang z University of Gävle a doc. Pavel 
Hrubeš z ČVUT. O účasti dalších významných odborníků na oblast dopravy 



49

se jedná. Součástí sympozia bude opět celá řada zajímavých seminářů, které 
budou pro členy sympozia zdarma přístupné. Snahou, nejenom tohoto ročníku, 
je umožnit širší účast také studentům, a tak se novinkou stala bezplatná účast 
pro studenty prezenčního vysokoškolského studia na všech přednáškách a se-
minářích. Další novinkou je možnost přihlásit příspěvek s žádostí o recenzní 
řízení také do české konference. Více informací naleznete v cirkulářích obou 
konferencí a na výše uvedených webových stránkách. Případné dotazy zodpoví 
organizátoři na emailové adrese gisostrava@vsb.cz. Registrace abstraktů do 
české konference Geoinformatika v pohybu je 20. září 2013 a registrace celých 
příspěvků do anglické konference Geoinformatics for Intelligent Transportation 
končí 11. října 2013.

Igor Ivan

Mezinárodní geomorfologická konference „Stav geomorfologických 
výzkumů v roce 2013“ v Mikulově

Stalo se již tradicí, že geomorfologové a další geovědní specialisté se každo-
ročně setkávají na geomorfologických konferencích „Stav geomorfologických 
výzkumů“ pod záštitou České asociace geomorfologů (ČAG). Letošní 13. roč-
ník mezinárodní konference „Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013“ 
se uskutečnil v Mikulově ve dnech 24.–26. dubna. Geomorfologové přijeli 
na jižní Moravu již potřetí, předcházející konference proběhly v Brně (2002) 
a ve Šlapanicích u Brna (2008). Na organizaci konference se podílela řada 
brněnských geovědních pracovišť: Geografický ústav PřF MU, Ústav geoniky 
AV ČR, v. v. i. – pobočka Brno, Ústav geologie a pedologie Lesnické a dřevař-
ské fakulty Mendelovy univerzity, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu 
a okrasné zahradnictví, v. v. i. – pracoviště Brno. Při organizaci se osvědčilo 
navázání kontaktů s regionálními partnery z Mikulova (Správa CHKO Pálava, 
Regionální muzeum Mikulov, Městský úřad Mikulov, Turistické informační 
centrum Mikulov), kteří přispěli informačními materiály, organizačně i odbor-
nými poznatky pro zajištění konference.

V pohostinném Mikulově pod Pavlovskými vrchy se na konferenci sešlo 
87 účastníků, jak geomorfologů, tak dalších specialistů z vysokoškolských, vý-
zkumných i aplikovaných pracovišť nejen z České republiky. Početné zastoupení 
bylo i z akademických univerzitních pracovišť ze Slovenska, Polska, Maďar-
ska, Rakouska a Slovinska. Účastníky čekal bohatý třídenní program, který 
se skládal ze 4 zvaných přednášek, 65 konferenčních přednášek, 17 posterů, 
krátké a celodenní konferenční exkurze i plenárního zasedání ČAG. Vzhledem 
k velkému počtu přednášek bylo jednání rozděleno do tří sekcí, zvlášť byla 
posterová sekce.

Je zapotřebí zmínit zvané přednášky, které představily významné trendy 
v geomorfologii a zároveň reprezentovaly výsledky geomorfologických bádá-
ní v příslušných státech. Prof. Christine Embleton-Hamann z Univerzity ve 
Vídni vystoupila s příspěvkem „Geomorphology and global environmental 
change“, kde shrnula základní problematiku globálních změn, představila úlohu 
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geomorfologie, na konkrétních příkladech dokladovala její význam. Prof. Migoń 
(Universita Wroclaw) shrnul výsledky nového metodického přístupu využíva-
jícího podrobných dat z LiDARu k interpretaci tvarů reliéfu v Sudetech (Piotr 
Migoń, Marek Kasprzak, Andrzej Traczyk: How high-resolution DEM based on 
airborne LiDAR helped to reinterpret landforms – examples from the Sudetes). 
Navázal prof. Minár (Univerzita Komenského Bratislava) s příspěvkem o řešení 
geomorfologických derivací reliéfu třetího řádu a jejich využití při geomorfo-
logických výzkumech, zejména v geomorfologickém mapování (Jozef Minár, 
Marián Jenčo, Ian S. Evans, Jozef Minár, Jr., Martin Kadlec, Jozef Krcho, 
Ján Pacina, Libor Burián, Alexandra Benová, Lucian Drágut, Ovidiu Csillik: 
 Third-order geomorphometric variables and their utilization in geomorphology). 
Zvané úvodní přednášky uzavřela dr. Štěpančíková (Ústav struktury a mecha-
niky hornin (ÚSMH) AV ČR, v. v. i. Praha) velmi zajímavou přednáškou o vy-
užití sedimentů aluviálních kuželů pro vymezení dlouhodobých horizontálních 
pohybů v Kalifornii (Petra Štěpančíková, Eulália Masana, Rockwell Thomas: 
Using provenance of alluvial fan deposits to constrain long-term horizontal 
offsets along the Elsinore in the Coyote Mountains, Imperial Valley, California).

Po bloku zvaných přednášek předal slavnostně dosavadní předseda aso-
ciace doc. Hradecký čestné členství ČAG významnému českému geomorfolo-
govi RNDr. Tadeáši Czudkovi, DrSc. Poté následovalo vyhodnocení 1. ročníku 
soutěže ČAG o nejlepší kvalifikační práci v kategorii bakalářské, diplomové 
a doktorské dizertační práce. Podrobnější zpráva je zveřejněna na: http://www.
geomorfologie.eu/userFiles/cag_soutez_zprava_1r_2.pdf.

Obr. – Účastníci celodenní exkurze při výkladu na lokalitě Soutěska v Pavlovských vrších. 
Foto K. Kirchner
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Z přednášek prvního dne je zapotřebí ještě zmínit vystoupení dr. Oldřicha 
Krejčího (Česká geologická služba, pobočka Brno), který seznámil s nejnověj-
šími geologickými poznatky z oblasti Pavlovských vrchů a jejich okolí (proble-
matika příkrovové tektoniky, rozsáhlé svahové deformace). Přednáška byla 
zároveň geologickým komentářem k celodenní geomorfologické exkurzi. Od-
bornou náplň prvního konferenčního dne uzavřela exkurze do Jeskyně na Tu-
roldu, nejrozsáhlejší jeskyně krasu Pavlovských vrchů. Prohlídka byla laskavě 
zabezpečena pracovníky Správy Jeskyně Na Turoldu v Mikulově. Zasvěcený 
výklad poskytl na základě svých dlouholetých výzkumů této lokality prof. Pavel 
Bosák (Geologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha), který upozornil na složitý vývoj 
jeskynního systému již od předbadenského období, vlivy pobadenské tektoniky 
i korozní činnosti podzemních vod, vystupujících vzhůru po tektonických liniích.

Bohatý program prvního dne jednání uzavřelo plenární zasedání ČAG, kde 
kromě zhodnocení činnosti za poslední čtyři roky byl zvolen nový výbor ČAG na 
další období: předseda doc. Vít Vilímek, místopředsedové: doc. Jan Hradecký, 
dr. Pavel Raška, dr. Petra Štěpančíková a nová revizní komise ČAG ve složení: 
dr. Filip Hartvich, dr. Veronika Smolková, dr. Petr Tábořík.

V odborných tématech konferenčních přednášek, které zazněly jak ještě 
v prvním dnu konference a pak byly náplní celého druhého dne konference, 
převládala dynamická geomorfologie (zejména fluviální procesy, svahové gra-
vitační procesy a svahové deformace, glaciální a periglaciální procesy). V rámci 
těchto vystoupení byly prezentovány i nové metodické přístupy s využitím dat 
dalších geovědních disciplín. Významně byly zastoupeny i příspěvky krasové 
geomorfologie, problematika kvartérních sedimentů a jejich datování, méně 
pak výsledky tektonických výzkumů i antropogenní a aplikované geomorfo-
logie. Ucelenou představu o širokém spektru přednesených referátů dokládá 
vydaný sborník abstraktů z konference (Máčka a kol. 2013).

Celodenní exkurze (viz obr.) v pátek 26. dubna dokumentovala některé 
přednesené konferenční příspěvky a seznamovala s atraktivními lokalitami 
v Jihomoravských a Středomoravských Karpatech i Dolnomoravském úvalu 
(Pavlovské vrchy – soutěska, Dolní Věstonice – kalendář věků, kryopedimenty 
u Zaječí, zaniklá jezera u Kobylí a Čejče, antropogenní tvary reliéfu v oblasti 
Lužice – těžba lignitu, Mikulčice – velkomoravské hradisko). Podrobně je trasa 
popsána v exkurzním průvodci v rámci Geomorfologického sborníku 11 (Máčka 
a kol. 2013).

Představené výsledky ukázaly, že česká geomorfologie reaguje na aktuál-
ní témata a rovněž stále více využívá interdisciplinárních poznatků dalších 
geovědních disciplín, které interpretuje s ohledem na vznik a vývoj reliéfu. 
Dosažené výsledky jsou srovnatelné v mnoha směrech se středoevropskou geo-
morfologií. Je potěšitelný stále větší podíl mladých odborníků s mezinárodními 
zkušenostmi, kteří prezentují nové metodické přístupy, spolupracují se zahra-
ničními specialisty a jejich výzkumy probíhají nejen u nás, ale i v geomorfolo-
gicky atraktivních, dynamicky se vyvíjejících oblastech světa.

Doufáme, že jednání konference a představené výsledky jsou přínosem a mo-
tivací pro další odbornou práci, pokroky výzkumů budou prezentovány na příští 
geomorfologické konferenci v roce 2014, kterou budou organizovat v severních 
Čechách geomorfologové z Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí n. L. a ÚSMH 
AV ČR, v. v. i. Praha.
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Otevření Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Roku 1913 došlo díky iniciativě profesora Václava Švambery k přestěhování 
univerzitní mapové sbírky a celého geografického ústavu do západního křídla 
dosud rozestavěné novobarokní budovy na Albertově 6. Její fond tvořila část 
válečného archivu z Vídně a první polovinu 20. století provázely velké finanční 
dotace na akvizice. Symbolicky, přesně po sto letech působení na Albertově, se 
Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze dočkala dal-
šího významného okamžiku ve své dosavadní historii. Po rozsáhlé rekonstrukci, 
jež byla financována značnými prostředky z Přírodovědecké fakulty a jejíž pří-
pravy a realizace trvaly od roku 2010, došlo na první jarní den letošního roku 
k jejímu slavnostnímu znovuotevření.

Hlavním důvodem náročné rekonstrukce bylo očištění původního interiéru, 
inspirovaného podobou Mapové sbírky Francouzské národní knihovny, který 
se postupem času z důvodu poptávky po úložném prostoru zanášel množstvím 
skříní s dokumenty a různými technickými zařízeními a který se tak stal 
velmi nepřehledným a funkčně nevyhovujícím. Snad ještě potřebnější změny 
si žádaly samotné podmínky ukládání kartografických dokumentů, kterým 
vyhovuje především stabilní klima a úložné prostory ze speciálních materiálů, 
jež minimalizují degradaci papíru, tedy materiálu, z něhož je vyrobena drtivá 
většina map. Ač se to nezdá, mapová sbírka si zachovala svou historizující 
tvář se stylovými secesními prvky, přestože opravami a modernizací prošla 
kompletně, včetně podlah, oken, původního mobiliáře, a dokonce i stropu. Vý-
sledkem je vzdušný rozlehlý sál, který svým prostorem a moderním technickým 
zázemím plně vyhovuje potřebám archivačním, badatelským i katalogizačním 
a digitalizačním.

Program tohoto slavnostního dne se nesestával pouze ze samotného otevření 
mapové sbírky. V dopoledních hodinách proběhl seminář Historická karto-
grafie a její prezentace. Úvodní slovo patřilo proděkanovi Geografické sekce 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy doc. Jakubu Langhammerovi, který 
zhodnotil význam, přínos a budoucí využití mapové sbírky. Další příspěvek 
přednesla ředitelka mapové sbírky dr. Eva Novotná, jež hovořila nejen o historii 
mapové sbírky a její rekonstrukci, ale také o současném stavu fondu, který je 
díky podpoře projektu TEMAP Ministerstva kultury ČR odborně katalogizován 
(metodiky k zpracování atlasů, glóbů a mapových edic vytvořila právě dr. No-
votná), digitalizován a tím i zpřístupňován široké veřejnosti. V současnosti 
je v katalogu zpracováno již 25 tisíc bibliografických záznamů, což předsta-
vuje asi pětinu fondu sbírky. Digitalizované mapy jsou volně zpřístupňovány 



53

prostřednictvím digitálního univerzitního repozitáře na stránkách http://digi-
tool.is.cuni.cz.

Následovaly prezentace z oblasti historické kartografie. Jak doc. Pavel 
Chromý, tak dr. Zdeněk Kučera představili praktické využití starých map při 
studiu proměn krajiny a osídlení. Dále přišli na řadu účastníci projektu TEMAP 
dr. Tomáš Bayer se svým softwarem na detekci neznámého kartografického 
zobrazení na starých mapách a Mgr. Lukáš Brůha, jenž vytváří aplikaci pro 
správu a distribuci digitalizovaných starých map.

Závěr patřil Ing. Petrovi Žabičkovi z Moravské zemské knihovny, který před-
stavil projekt StaréMapy.cz, do něhož se zapojilo devět českých paměťových 
institucí v čele s Moravskou zemskou knihovnou, Přírodovědeckou fakultou 
Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovou univerzitou, Brno. V tento den 
byla oficiálně odstartována soutěž v georeferencování, v níž dobrovolníci z řad 
laické i odborné veřejnosti hledají a přiřazují shodné body na starých mapách 
na straně jedné, a moderních mapách typu Google Earth na straně druhé. 
Výsledkem tohoto snažení je 3D vizualizace v Google Earth, která překrytím 
přes současné satelitní snímky názorně umožňuje sledovat proměny jednotli-
vých území v čase. Navíc knihovny a mapové sbírky získají důležitá metadata, 
která jim usnadní práci s digitalizovaným kartografickým materiálem. Jako 
motivace pro soutěžící byla slíbena odměna v podobě kopie mapy dle vlastního 
výběru z fondu Moravské zemské knihovny. A aby se o projektu StaréMapy.cz 
nemluvilo pouze teoreticky, mohli si zájemci ve studovně knihovny geografie 
vyzkoušet georeferencování hned na místě a navíc s případnou pomocí či radou 
tamějšího personálu.

Samotné slavnostní otevření Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy, jež dychtivě očekával početný zástup lidí z řad odborníků, 
studentů, zájemců o staré mapy a v neposlední řadě médií, proběhlo kolem 
druhé hodiny odpolední. Zraky všech se nejčastěji obracely na dveře s nápisem 
Mapová sbírka, které byly přepásány modrou stuhou. Než však mohly přiví-
tat první návštěvníky, zazněly proslovy dvou nejvýraznějších postav, které se 
o rekonstrukci mapové sbírky zasadily nejvíce, a to již zmiňované ředitelky 
mapové sbírky dr. Evy Novotné a proděkana doc. Jakuba Langhammera. Oba 
vyjádřili poděkování všem zúčastněným, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli 
na rekonstrukci a vyslovili přání, aby sbírka účelně sloužila k vědeckému vý-
zkumu, výuce a přispěla k popularizaci historické kartografie a zároveň byla 
co nejlépe chráněna pro příští generace.

Po slavnostním přípitku pak následovalo přestřižení pásky bránící vstupu, 
které obstaral pan proděkan, a první návštěvníci mohli spatřit obnovený inte-
riér, který jako by odrážel čistotu a vzdušnost stavu z 30. let minulého století. 
Zážitek umocňovaly příjemné tóny hudby linoucí se z chodby, které obstaralo 
seskupení Hipocondria ensemble. Největší zájem v interiéru vzbuzovaly repro-
dukce starých map na galerii pojmenované na počest významné osobnosti spjaté 
s mapovou sbírkou, prof. Karlu Kuchařovi. Pozornost upoutaly také dva nově 
zrestaurované glóby od G. J. Blaeue z r. 1602 a M. Seuttera z r. 1710. Na plas-
mové obrazovce si návštěvníci mohli prohlédnout fotografie zachycující jednotli-
vé etapy rekonstrukce sbírky, dále pak nejzajímavější ukázky z místního fondu, 
včetně např. nejmenší mapy, nejstarší datované mapy, kolekce nejstarších map 
území Česka apod., a nechyběl ani návod, jak georeferencovat StaréMapy.cz.
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Kdo se nestačil protlačit do sálu, mohl si zkrátit čekání prohlédnutím výstavy 
Mapová sbírka po 100 letech, která byla instalována v jejím předsálí. Jak na-
povídá název, zabývala se historií, rekonstrukcí, ochranou fondu, významnými 
osobnostmi, které zde pracovaly, a nechyběly ani plakáty představující projekt 
TEMAP i jeho konkrétní výstupy: např. katalogizaci a digitalizaci fondů mapové 
sbírky, detekci neznámého kartografického zobrazení, již zmíněné StaréMapy.
cz Moravské zemské knihovny nebo vývoj nástrojů pro katalogizaci mapových 
sérií, na kterém pracuje Masarykova univerzita.

Na závěr se sluší popřát mapové sbírce, aby nadále pokračovala v započatém 
trendu, kdy svou činností oslovuje širokou veřejnost, a také mnoho spokojených 
a ohleduplných uživatelů z řad badatelů i institucí, kteří svým vědeckým vý-
zkumem podpoří zájem o staré mapy a historickou kartografii vůbec.

Mirka Tröglová Sejtková

20 let Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.

V letošním roce (1. května) oslavilo výročí 20 let od svého vzniku Oddělení 
environmentální geografie, Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. v Brně.

Brněnská pobočka Ústavu geoniky (termín „geonika“ označuje oblast geověd 
zaměřenou na výzkum procesů a dějů vyvolaných lidskou činností) vznikla 
v roce 1993 v rámci transformace tehdejší Akademie věd České republiky 
z části Geografického ústavu AV ČR. Do dnešní doby jde o jediné geografické 
pracoviště v rámci Akademie věd ČR. V současnosti v rámci oddělení pracuje 
celkem 22 vědeckých a odborných pracovníků pod vedením doc. RNDr. Karla 
Kirchnera, CSc.

Z hlediska odborného byly výzkumné aktivity zaměřeny již od počátku na 
problémy environmentální geografie – tedy disciplíny, kterou je možné z hledis-
ka konceptuálního a metodologického považovat za průnik fyzické a humánní 
geografie (i proto personální složení oddělení zahrnuje širší spektrum specialis-
tů z oborů fyzické i humánní geografie, krajinné ekologie, sociologie, kartografie 
a GIS). V tomto směru je možné oddělení považovat svým transdisciplinárním 
charakterem za jedinečné vědeckovýzkumné geografické pracoviště v Česku.

Základní objekty výzkumu představují životní prostředí a krajina, vůči nimž 
je uplatňován komplexní přístup zahrnující studium všech složek – nejen fyzic-
kého prostředí, ale i jeho sociálních, ekonomických a kulturních aspektů. Důraz 
je kladen zejména na postižení jejich časoprostorové dynamiky v souvislosti 
s probíhajícími globálními procesy, antropogenními změnami a environmen-
tálními riziky, a také na úlohu ochrany životního prostředí a krajiny ve vztahu 
k územnímu plánování, udržitelnému regionálnímu rozvoji a kvalitě života 
obyvatel.

Při výběru nových výzkumných témat je kladen důraz nejen na problémy 
významné z hlediska teoretických přínosů ve smyslu modifikací aktuálního 
vědeckého paradigmatu, ale pozornost je věnována i otázce aplikací pro praxi. 
Výsledné geografické analýzy a syntézy se týkaly současných změn urbán-
ních struktur, vývoje příhraničních, periferních a rurálních oblastí, dopadů 
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přírodních extrémů (hodnocení povodní a sesuvů), rozvoje energetického prů-
myslu a konfliktů v krajině, problematiky regenerace brownfields či kvality 
života v regionech. Významných výsledků bylo dosaženo při řešení důležitých 
environmentálních výzkumných témat, která byla doposud v české geografii 
opomíjena (např. rozvoj obnovitelných zdrojů energie, ekotony v krajině, apod.).

Oddělení dlouhodobě spolupracuje s českými univerzitními geografickými 
pracovišti (řešení společných grantových projektů, vedení přednášek a cvičení, 
vedení diplomových, magisterských a doktorandských prací, zabezpečování od-
borných stáží), oddělení se významně podílí i na společné organizaci konferencí 
a workshopů (např. Workshop doktorandů). Významná je rovněž spolupráce 
s výzkumnými resortními vědeckými pracovišti jako např. s Výzkumným ústa-
vem Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví při zpracování Atlasu 
krajiny ČR (2009), či Českou geologickou službou při dokumentaci svahových 
deformací i řešení aplikačních výstupů s ohledem na ochranu přírody a krajiny 
(např. Správa NP Podyjí, Správa CHKO Žďárské vrchy, GEAM Dolní Rožínka).

Oddělení vydává již od roku 1993 odborný recenzovaný časopis Moravian 
Geographical Reports, který je od počátku indexován v databázi Scopus a v le-
tošním roce byl zařazen mezi časopisy databáze Web of Science (Social Sciences 
Citation Index). Každé dva roky je také pořádána mezinárodní geografická 
konference Congeo. Její již 9. pokračování proběhne na začátku srpna letošního 
roku na téma „New Trends and Challenges of Energy Geographies“.

Významné publikace z posledních let:

BRÁZDIL, R., KIRCHNER, K. a kol. (2007): Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na 
Moravě a ve Slezsku. MU, Brno, ČHMÚ, Praha, ÚGN AV ČR, Ostrava, 432 s.

CETKOVSKÝ, S, FRANTÁL, B., ŠTEKL, J., a kol. (2010): Větrná energie v České republice: 
hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvis-
lostí.ÚGN AV ČR, Brno, 209 s.

Obr. – Sídlo oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. v Brně.
Foto K. Kirchner
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DEMEK, J., BALATKA, B., KIRCHNER, K. a kol. (2011): Relief of Czechia: Quantitative 
Evaluation in the GIS Environment. Geografie, 116, č. 2, 111–129 s.
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Annals of Tourism Research, 38, č. 2, 499–519 s.
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dodenní život ve městě. Masarykova univerzita, Brno, 140 s.

KIRCHNER, K., SMOLOVÁ, I. (2010): Základy antropogenní geomorfologie. Univerzita Pa-
lackého, Olomouc, 288 s.

KOLEJKA, J., KLIMÁNEK, M. (2011): Survey and typology of post-industrial landscape in 
Czechia. Geografie, 117, č. 3, 289–307 s.

KUNC, J., TONEV, P., FRANTÁL, B., SZCZYRBA, Z. (2012): Nákupní spád, nákupní chování 
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NAVRÁTIL, J., MARTINÁT, S., KALLABOVÁ, E. (2009): Framework for utilizing angling as 
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POSPÍŠIL, L., ROŠTÍNSKÝ, P., ŠVÁBENSKÝ, O., WEIGL, J., WITISKA, M. (2012): Ac-
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STEINFÜHRER, A., BIERZYŃSKI, A., GROSSMANN, K., HAASE, A., KLUSÁČEK, P., 
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Bohumil Frantál, Karel Kirchner, Petr Klusáček 

Konference národních geoparků

Ve dnech 25.–26. 4. 2013 se v Chodové Plané konala 1. konference národních 
geoparků. Jejím hlavním tématem bylo zapojení místních subjektů a veřejnosti 
do rozvoje cestovního ruchu v geoparcích a také interpretace geologického dě-
dictví. Po obecném úvodu následovaly tematické bloky. První blok byl věnován 
interpretaci místního dědictví (nejen geologického, ale i architektury, historie, 
tradic atd.). Představeny byly některé úspěšné projekty interpretace dědictví 
a také nově se rozšiřující metody, například geotagging, questing, naučné hry 
v terénu apod. Hlavní myšlenkou je, že geoparky by se svými aktivitami měly 
snažit oslovit co nejširší skupinu návštěvníků a zprostředkovat jim vzdělávání 
atraktivní formou. V rámci druhého bloku zazněly příspěvky poukazující na 
význam spolupráce místních partnerů při vytváření návštěvnické infrastruk-
tury a propagaci regionu. Prezentace jsou dostupné k nahlédnutí na webových 
stránkách http://geoloci.webnode.cz/konference/materialy-z-konference/. Druhý 
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konferenční den se uskutečnila exkurze, která účastníkům představila způsoby 
interpretace místního dědictví a vzdělávání návštěvníků v několika lokalitách 
přeshraničního Česko-bavorského geoparku.

Iveta Čtveráková

Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst
19.–21. století

Pod tímto názvem se uskutečnil 30. 5. 2013 v Praze na Albertově workshop, 
který se konal v rámci aktivit Výzkumného centra historické geografie (GA ČR 
P410/12/G113) a Centra výzkumu geografie volného času PřF UK a projektů 
SVV2013/K/267705 Fakulty humanitních studií UK v Praze a projektu GA ČR 
404/2012/1040 MUP v Praze a PřF UK. Jednalo se o multidisciplinární setkání 
nad problematikou druhého bydlení v Česku. Z úst geografů, historiků, archeo-
logů, architektů, environmentalistů, fotografů, sociologů, sociálních antropo-
logů, památkářů, statistiků i hosta ze zahraničí zaznělo 18 příspěvků a téměř 
každý rozpoutal diskuzi, která se rozvíjela také po každém tematickém bloku 
i během kuloárových debat v deštivém dni od 9 téměř do 18 hodin. Tematické 
bloky: fenomén rekreace obecně, historický pohled; tramping; chatařství; pohled 
do zahraničí a rekreace z pohledu architektury zaujaly více jak 40 hostů, kteří 
na workshop zavítali. Snahou je, aby výstupem workshopu byla publikace, 
která naváže a rozšíří knihy věnované druhému bydlení: Bičík a kol. (2001): 
Druhé bydlení v Česku; Vágner, Fialová a kol. (2004): Regionální diferenciace 
druhého bydlení v Česku, a to jak směrem do historie, tak zachycením nových, 
současných trendů.

Dana Fialová

5. ročník studentské geografické konference New Wave je úspěšně za námi

Pod záštitou Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlo-
vy v Praze a Pražské-středočeské pobočky České geografické společnosti se 
uskutečnil počátkem června již pátý ročník studentské konference New Wave, 
tentokrát s mottem „Where the Physical and Social Meet and Challenge Each 
Other“. Hlavním cílem této konference bylo propojit postgraduální studenty 
různých geografických (a příbuzných) oborů. Celkem se konference zúčastnilo 
na 35 hostů. Zaznělo 10 prezentačních příspěvků a bylo vystaveno 5 poste-
rů. Převažovala sice témata ze sociální geografie, nicméně zaznělo i několik 
příspěvků od fyzických geografů. Konferenční příspěvky byly prezentovány 
jak v českém jazyce, tak v angličtině. Součástí konference byla také půldenní 
exkurze, která se uskutečnila v Praze-Karlíně.

Zajímavých příspěvků byla celá řada, a tak si dovolíme vybrat pro před-
stavu pouze některé z programu konference. (Abstrakty všech přednesených 
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příspěvků jsou zveřejněny na adrese: http://www.natur.cuni.cz/geografie/new-
wave.) V úvodní sekci zazněl zajímavý příspěvek Petra Kučery na téma využití 
sociálních sítí při mapování prostorového rozložení konaných událostí a jejich 
preferencí. Příspěvek ukázal prakticky neomezený datový potenciál sociálních 
sítí, klíčové ovšem zůstává zpracování a interpretace značného množství dat. 
Vlivu klimatických faktorů na úmrtnost obyvatelstva bylo zachyceno v příspěv-
ku Aleše Urbana, který dokázal naplnit téma konference propojením fyzické 
a sociální geografie. Interdisciplinární charakter měl také příspěvek Štěpánky 
Houskové, který se zaměřoval na globální produkční sítě v textilním průmyslu. 
Autorka na několika příkladech poukázala schopnosti českých textilních pod-
niků transformovat prostřednictvím zapojení do globálních sítí. Současně bylo 
představeno několik českých firem, které se úspěšně vydaly cestou větší specia-
lizace a obstály na našem trhu. Delší debatu vyvolal také příspěvek o vnímání 
změn veřejného prostoru z pohledu rezidentů. Co chceme v okolí svého bydliště 
a co pro to děláme? Nejen tyto otázky trápily při výzkumu Hany Svobodové 
obyvatele Starého Spořilova a Satalic. Debatu vyvolaly také příspěvky Hany 
Bednářové o mimořádných volbách do obecních zastupitelstev a Miroslava Šifty 
o odrazu přírodních symbolů ve znacích institucí různých měřítek. Jsou dané 
obce příliš malé na vlastní samosprávu? Patří mezi trvale problémové nebo se 
naopak snaží svoje problémy řešit oproti jiným, které nechají vládnout nevy-
hovující zastupitele? Tyto otázky vyvstávají při pohledu na data i dotčené obce 
a stejně tak řešení není jednoznačné.

V rámci posterové sekce představil Michal Lehnert výzkum Univerzity Pa-
lackého na téma komplexity problému ozónové vrstvy, začlenění tohoto tématu 
do nově vytvořené pojmové mentální mapy a také povědomí o tomto tématu na 

Obr. – Účastníci exkurze v pražském Karlíně. Foto H. Morávková
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středních školách. Poster tak na konkrétním tématu ukázal provázanost geo-
grafických témat a zdůraznil také nutnost změny přístupů k výuce ucelených 
geografických problémů.

Vzhledem k povodňové situaci v Praze bylo téma sobotní exkurze (viz obr.) 
„Důsledky povodní v metropoli“ velice aktuální. Průvodci exkurze, Jana  Kaiglo vá 
a Branislav Machala, se zaměřili na proměnu pražských čtvrtí a to nejen v dů-
sledku výstavby protipovodňových zábran, ale také celkové socioekonomické 
proměny dotčených městských částí. Povodně mohou mít tedy ve svém důsledku 
dopad na celkový vývoj městských částí, např. skrze nastartování či urychlení 
procesu revitalizace či gentrifikace.

Konference New Wave a podobné akce slouží k propojení a rozšíření témat 
formou nenásilné diskuze studentů napříč ročníky a katedrami a mohou posu-
nout řešení problému dalším směrem. Bude proto jen dobře, že tato již tradiční 
konference nezanikne a bude probíhat i v dalších letech. Rádi bychom na závěr 
za organizátory poděkovali všem přednášejícím a přispěvatelům a těšíme se na 
Vás a Vaše výzkumná témata na 6. ročníku konference New Wave v roce 2014!

Jan Stachura, Tomáš Brabec, Hana Bednářová

ICOT 2013: Trends, Impacts and Policies on Sustainable Tourism Development

Mezinárodní asociace politiky cestovního ruchu uspořádala svou v pořadí třetí 
konferenci pod názvem: Trendy, dopady a politika udržitelného cestovního ru-
chu 5.–8. června 2013 v kyperském Limassolu. 113 účastníků přijelo z 38 zemí 
z celého světa, a to zemí velmi exotických, kde však hraje cestovní ruch velmi 
významnou roli, např.: Bhútán, Maledivy, Macao, Malta, … Hlavním předná-
šejícím byl autor řady publikací a uznávaný odborník prof. Dallen J. Timothy 
z Arizony v USA. Jeho příspěvek však měl spíše popularizující povahu a širšího 
zařazení představené problematiky ostrovů do širšího rámce či konceptů se 
posluchači nedočkali. Škoda. Tedy raději zpět k jeho knihám, např. z roku 2011 
Cultural Heritage and Tourism z nakladatelství Channel View Publications.

Cestovní ruch je multidisciplinárním oborem, a tak konference jsou příleži-
tostí pro setkání a komunikaci zástupců různých oborů. Zde bylo možné po-
zorovat dvě, z větší části protichůdné, frakce. První zastoupenou ekonomy 
a odborníky na marketing a management, kteří byli spokojeni se zvětšujícím 
se trhem cestovního ruchu a soustředili se na výzkum názorů turistů a ná-
vštěvníků. Protichůdnou frakcí pak byli zástupci dalších oborů (geografové, 
sociologové, environmentalisté), kteří upozorňovali na dopady cestovního ruchu 
jak na prostředí, tak na navštěvovanou komunitu. V některých chvílích bylo 
opravdu těžké i nemožné najít konsenzus.

Projednávaná teoretická hlediska byla doplněná i praktickým programem 
prezentujícím vybrané aspekty cestovního ruchu na Kypru. Účastníci navštívili 
hlavní turistické atraktivity země, památky zapsané i na seznamu UNESCO: 
neolitické sídliště, antické památky i středověké kostely.

Dana Fialová
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Geografie na ostrově – geografické vzdělávání na Sachalinské státní 
univerzitě

Na vzdělávání učitelů geografie se přímo zaměřuje Sachalinská státní univer-
zita v Južno-Sachalinsku – metropoli jediné ostrovní administrativní oblasti 
Ruska na federální úrovni. Ruský Dálný východ se chronicky potýká s nedostat-
kem odborníků všech profesí a mezi ně patří také geografové-učitelé i odborníci.

Ostrov Sachalin, ostatně největší z ruských ostrovů (78 000 km2), se trvale 
potýká s postupným odlivem populace na pevninu do příznivějších regionů. 
Ačkoliv ostrov leží v mírném klimatickém pásmu, jeho značné severojižní pro-
tažení (948 km) a poloha v oblasti převažujících studených mořských proudů 
při severozápadní periferii Tichého oceánu znamenají vlhké chladné oceánické 
klima s velmi pozdním příchodem jara i léta (v květnu ještě zcela běžně leží 
sníh v lesích v blízkosti mořského pobřeží i na samotném jihu ostrova) a v okolí 
severního konce ostrova se ještě mohou vyskytovat zbytky mořského ledu na 
vodách Ochotského moře. Poněkud příznivějším podnebím disponuje nejjiž-
nější úsek západního pobřeží ostrova, kam proniká větev teplého Cušimského 
proudu. Teplé roční období s menším množstvím srážek se omezuje na druhou 
polovinu srpna (což je však období tropických tajfunů) a na září, kdy již slábne 
deštivý letní JV monzun a suchý kontinentální vítr (zimní monzun ze Sibiře) se 
ještě neprosadil. Obyvatele odrazuje také zemětřesení. Není se co divit, že počet 
obyvatel poklesl z cca 750 000 v 80. letech na současných cca 460 000. Situaci 
nezlepšuje ani stále udržovaný tzv. severní koeficient 1,6, kterým se zde násobí 
tabulkové platy státních zaměstnanců.

Výchovou geografů – učitelů se zabývá katedra geografie Fakulty přírod-
ních věd Sachalinské státní univerzity již od roku 1950. Dnešní univerzita, 
jako první na ostrově, byla založena v roce 1949, tedy necelé 4 roky po zno-
vuzískání jižní poloviny ostrova v bojích s Japonci. Tehdy škola nesla název 
Učitelský institut a výuka byla pouze dvouletá. V roce 1954 byl reorganizován 
do Jihosachalinského státního pedagogického institutu a ten nakonec v roce 
1998 přetvořen v Sachalinskou státní univerzitu. Katedra geografie je součás-
tí Fakulty přírodních věd, která funguje od roku 1954 (tehdy Přírodovědně-
-geografická fakulta – do 1998). V 80. letech proběhlo rozdělení katedry na 
katedru fyzické geografie a katedru ekonomické geografie. Při reorganizaci 
v roce 1998 se však spojily v současnou katedru. Katedra za dobu své existence 
vychovala kolem 1 500 absolventů, kteří se velmi hojně dobře adaptovali také 
na neučitelských pracovištích. Katedra získala dobré jméno v rámci bývalého 
SSSR a pozdější Ruské federace vydáváním regionálních učebnic geografie 
a regionálních školních atlasů, které se staly v mnoha směrech vzorem pro 
podobné počiny v celém státě. Mimo pedagogické a edukační aktivity spojené 
s publikační činností se pracoviště zviditelnilo zajímavou výzkumnou činností 
v oblasti geologie a nauky o krajině (N. L. Litěnko vešel ve všeobecné povědomí 
mj. studiem tzv. hydromorfních půd a krajin), kde bylo dosaženo špičkové celo-
státní úrovně. V poslední době jsou výzkumné aktivity orientovány do oblasti 
optimalizace využití přírodních zdrojů, ochrany unikátních regionů ostrova 
Sachalinu a přilehlých Kurilských ostrovů (příprava podkladů pro vyhlašování 
národních parků). Světově uznávanou úroveň má výzkum břehových procesů 
(a to i antropogenních), pro který jsou na ostrově ideální podmínky.
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Geografické vzdělávání v současné době zabezpečuje tým celkem 11 učitelů 
katedry geografie. Tento stav se v podstatě udržuje po celou dobu existence 
katedry, byť řada učitelů je zaměstnána na poloviční úvazek a hlavní zaměst-
nání má na jiných vysokých školách nebo ve výzkumných institucích Ruské 
akademie věd, ministerských rezortů či soukromých společností (většinou jde 
o vyhledávání a těžbu ložisek surovin, lesní a mořské zdroje). Je třeba podotk-
nout, že práce vysokoškolského učitele nepatří mezi dobře placené profese 
(měsíční plat mladšího lektora činí cca 12 000 rublů, staršího cca 20 000 rublů 
a profesora kolem 40 000 rublů, jeden ruský rubl = 0,595 Kč k polovině června 
2013; zdejší soukromé společností působící v oblasti přírodních zdrojů nabízejí 
nástupní plat od 40 000 rublů nahoru). Jsou pokryty všechny dílčí geografické 
disciplíny, od klasických dílčích disciplin, přes GIS a kartografii po pomocné 
vědy (geologie, demografie apod.). Ve srovnání s dřívějším obdobím, kdy stu-
dium geografie probíhalo v kombinaci s dalším předmětem (nejprve biologie, 
pak němčina, angličtina a ruční práce), od poloviny 90. let je výchova zaměřena 
ryze na učitele geografie pro základní a střední školy. Od roku 2004 je studium 
zaměřeno na výchovu diplomových „geografů-učitelů“. Škola přijala boloňský 
vzdělávací systém a v roce 2013 ji poprvé opustili absolventi bakalářského stu-
dia. Bakalářské vzdělávání je zde zavedeno v trvání čtyř let, na které navazuje 
jeden rok magisterských studií. Všeobecně je však konstatováno, že bakalářské 
studium neposkytuje dostatečnou úroveň vzdělání pro potřeby učitelské praxe.

Obr. – Společná budova Fakulty přírodních věd a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
Sachalinské státní univerzity v Južno-Sachalinsku, sídlo katedry geografie. Foto J. Kolejka
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Ke studiu geografie je prakticky každoročně přijímáno max. 20 studentů. 
Vyskytly se však i roky, kdy studium nebylo vůbec otevřeno, neboť pro jeho rea-
lizaci nebyla přislíbena podpora z centrálních míst. Rovněž počet 20 studentů 
se nedaří plnit pro nízký počet zájemců v době populační deprese (emigrace na 
pevninu, nízká porodnost na počátku krizových 90. let, stahování nejlepších 
studentů na kontinentální univerzity – zejména do Moskvy, Petrohradu a si-
biřského Tomska). Značnou odlišností od geografického vzdělávání v ČR jsou 
dlouhodobé a důkladné terénní praxe. Probíhají v letních měsících (obvykle 
koncem června a v červenci v délce jednoho měsíce). Jsou všeoborově oriento-
vané a v jejich vedení se střídají učitelé katedry. Každá dílčí část je ukončována 
předložením elaborátu. Teprve za celou úspěšnou praxi studenti obdrží zápočet. 
Praxe se konají na univerzitních stanicích nebo ve stanových táborech, byť 
úvodní příprava probíhá přímo v učebnách fakulty. Praxe jsou ze strany fakulty 
podporovány zajištěním bezplatné dopravy na místo, bezplatným ubytováním, 
příspěvkem na stravu (cca 100 rublů na den), část stravy zabezpečuje přímo 
škola. Peníze na společné stravování se vybírají a potraviny se hromadně ku-
pují. Jídla připravují sami studenti ve střídajících se službách. Studenti tak 
jsou po všech stránkách aktivními účastníky praxí. Řada absolventů studia 
geografie se velmi dobře uplatnila v praxi a zaujímá vedoucí místa ve školství, 
administrativě a ekonomice nejen tohoto regionu Ruska.

Další informace lze nalézt na webových stránkách Sachalinské státní uni-
verzity v Južno-Sachalinsku (http://www.sakhgu.ru/university/institute/natu-
ralscience/geography.htm).

Jaromír Kolejka

Na návštěvě na Geografickém ústavu Lisabonské univerzity

Metropole Portugalska disponuje řadou vysokoškolských pracovišť, na kterých 
aktivně působí místní geografové. Nesrovnatelně nejvýznamnějším z nich je 
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território na Universidade de Lisboa, 
neboli Ústav pro geografii a prostorové plánování Lisabonské univerzity. Ústav 
sídlí v univerzitním kampusu (městečku) Cidade Universitaria v severní části 
města, kdysi na periferii hlavního města, nyní již organicky vrostlém do zástav-
by vzniklé od 50. let 20. století. Ačkoliv univerzitní kampus disponuje mnoha 
architektonicky a hmotou významnými objekty (např. Fakultní nemocnice 
sv. Marie má přímo gigantické rozměry a zcela neatraktivní vzhled), geografo-
vé sídlí rozptýleně ve starší budově Filozofické fakulty (Faculdade de Letras) 
a v nedalekém přízemním bloku – v podstatě v lehké barákové konstrukci 
vyznačující se ovšem řadou praktických předností. Drtivou většinu prostor 
protáhlé budovy tvoří učebny po obou stranách široké chodby. Na jednom konci 
podél příčné chodby jsou další učebny, vesměs s kapacitou kolem 70–80 míst 
k sezení s individuálními ministolky, nebo klasickými stoly a židlemi. Vše vy-
baveno digitální výukovou elektronikou, přírodním osvětlením a větráním ve 
stropě či okny, ale nikoliv vytápěním, což ani v zimě v subtropickém, byť přece 
jen oceánickém Lisabonu není až zas tak nezbytnou podmínkou. Na opačném 
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konci budovy je učitelská část s omezeným vstupem pro studenty. V uspořá-
dání učitelských pracoven ve starší fakultní budově zásadních pravidel není, 
učitelé (a studenti samozřejmě také) však mají neomezený přístup do fakultní 
knihovny disponující však relativně omezenou nabídkou knižních geografických 
publikací (v jediném šteláři, mnohem více je archivovaných časopiseckých pra-
cí). V nejbližší době geografy čeká stěhování do nové společné moderní budovy 
rovněž v univerzitním kampusu.

Geografie je na Lisabonské univerzitě samostatně etablována od roku 1943. 
Ačkoliv od té doby vznikla na portugalských univerzitách další geografická 
pracoviště (např. Coimbra, Porto, Évora), lisabonské je daleko nejdůležitějším. 
V současné době disponuje 182 odbornými pracovníky, z nichž 75 jsou vyso-
koškolští učitelé všech hodností. Impozantní je rovněž počet studentů všech 
studijních programů. Aktuálně zde geografii studuje kolem 750 studentů 
a přibližně další stovka má geografii jako druhý předmět v souvislosti s jejich 
angažovaností v oborech asijských, afrických a obecně mezikulturních studiích.

Organizačně vznikl geografický ústav oddělením Filozofické fakulty a násled-
ným osamostatněním. To znamená, že ačkoliv nejde o žádnou fakultu, ústav 
formálně stojí na její úrovni v čele s děkanem, tč. tuto funkci zastává paní 
prof. Lucinda Fonseca. Ústav se člení do dvou jednotek: 1) výzkum, a 2) výuka 
a vzdělávání. Každá jednotka se člení na nižší útvary zvané klastry (= „skupi-
ny“). Mezi výzkumné klastry patří např. skupina fyzické geografie, humánní 

Obr. – V budově Filozofické fakulty sídlí doposud většina pracovníků Geografického ústavu 
Lisabonské univerzity. Foto J. Kolejka
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geografie, plánování, environmentálních rizik, klimatické změny, pobřeží, tu-
rismus a kultura atd. Výzkumná jednotka provádí obsáhlou poradenskou čin-
nost pro státní administrativu na jednotlivých úrovních, spolupracuje na tvorbě 
ÚPD, spolupracuje s institucemi EU.

Jednotka výuky geografie a geografického vzdělávání zabezpečuje výchovu 
geografů v bakalářských, magisterských a doktorských programech. Prvních 
dvou stupňů se účastní přes 500 studentů. V magisterském studiu probíhá již 
intenzivní specializace v oborech: fyzická geografie, environmentální geografie, 
regionální a urbánní plánování, evropské otázky, GIS a kartografie, sociální 
geografie. Vedle toho provádí ústav výuku ve společných magisterských pro-
gramech s oborem historie; a turismus a kultura. Další společné studenty má 
s Filozofickou fakultou, a s ústavy pro africká a asijská studia. Pracoviště má 
akreditaci pro čtyři výzkumné doktorandské obory: fyzická geografie, humánní 
geografie, regionální rozvoj a plánování, GIS a kartografie; a pro geografické 
vzdělávání. Další obory doktorandského studia jsou společné s dalšími ústavy 
univerzity, např. s Institutem sociálních věd, Institutem pro vzdělávání a Psy-
chologickým institutem. Meziuniverzitní doktorský program má ústav navázán 
v oblasti sociálních věd s Univerzitou Coimbra a Univerzitou Évora.

Na mezinárodní úrovni ústav vykazuje dlouholetou úzkou spolupráci s uni-
verzitními pracovišti v Maďarsku, Velké Británii, Turecku, Franci a Belgii, 
o spolupráci v rámci evropských programů ani nemluvě. Ústav získal třikrát 
po sobě ocenění nejvyšší kvality. Díky obsáhlým zkušenostem a dobré pověsti 
se podílí na řešení mnoha projektů a práce sítí. Mj. koordinuje projekt EU pro 
Afriku. Další podrobnosti lze nalézt na webové adrese www.igot.ul.pt.

Jaromír Kolejka
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