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KONFERENCE
A AKTIVITY GEOGRAFŮ

Jak se (přesně) počítá impakt faktor časopisu?

Vzhledem ke skutečnosti, že náš stavovský časopis Geografie je již od roku 
2008 zařazen na Web of Science (WoS) a v současnosti usiluje o přidělení im-
pakt faktoru, je vhodné uvést základní pravidla, podle kterých se impakt fak-
tor (IF) počítá a uděluje. Přidělení IF není totiž v žádném případě automatické 
a záleží na několika dalších kritériích. Nejprve však uveďme, že IF vyjadřuje 
průměrný počet citací uveřejněných v časopisech v databázi WoS, který připa-
dá na jeden článek v příslušném vědeckém časopise, a je každoročně počítán 
nadnárodní společností Thomson Reuters. 

Výpočet se např. pro rok 2009 provede podle vzorce IF = C / Č. Kde C vyja-
dřuje, kolikrát byly články daného časopisu publikované v letech 2007–2008 
citovány v roce 2009 v článcích v časopisech sledovaných na WoS. Kde Č vy-
jadřuje počet článků, které byly ve sledovaném období v daném časopise uve-
řejněny. Na rozdíl od obecného povědomí se do „Č“ nepočítají pouze vědec-
ké články, ale veškeré příspěvky, tedy i recenze, zprávy z konferencí, exkurzí 
apod. Toto pravidlo nám bylo písemně potvrzeno přímo společností Thomson 
Reuters s tím, že jejich politikou je počítat články „from cover to cover“. (Tato 
skutečnost nás vedla k založení samotné řady Informace ČGS, které poskytují 
prostor pro publikaci krátkých příspěvků, převážně informační povahy.)

IF pro daný rok je publikován zpravidla v květnu či červnu v následujícím 
roce, tedy IF pro rok 2009 bude publikován pravděpodobně v červnu 2010.

Z tohoto výpočtového vzorce tedy vyplývá, že IF pro náš časopis Geografie 
může být přidělen nejdříve za rok 2010, tj. v polovině roku 2011, a to na zákla-
dě citačních ohlasů článků uveřejněných v roce 2008 a 2009. 

Bude-li však IF oficiálně přidělen, záleží na řadě okolností. 
1.  Záleží v prvé řadě na tom, zda autoři, kteří publikují v Geografii, publi-

kují současně i v jiných časopisech evidovaných na WoS, což dokazuje vysokou 
odbornou úroveň autorů. (Podle tohoto kritéria se Geografie za rok zlepšila, 
takže toto kritérium podle mého názoru v současnosti již jakžtakž plní. I na-
dále je však nezbytné, aby autoři, kteří jsou schopni se prosadit i v časopisech 
s IF, publikovali i v Geografii, a na straně druhé, aby se každý geograf o pub-
likování v časopisech s IF pokusil). 

2.  Málo známou skutečností dále je, že záleží např. na tom, zda články pub-
likované v daném časopise uvádějí poděkování nějaké grantové agentuře, což 
má dokazovat, že se jedná skutečně o články publikující výsledky vědeckého 
výzkumu. (Toto kritérium Geografie, až na výjimky, plní.)

3.  Důležitým kritériem je podíl časopiseckých autocitací, tj. jaký podíl ze 
všech citací evidovaných na WoS byl uveřejněn ve stejném časopise jako ci-
tovaný článek. Pokud je tento podíl příliš velký, ukazuje to na malou citova-
nost (tedy respekt) u ostatních časopisů, případně dokonce na pokus o umělé 
zvýšení IF daného časopisu. Záleží tedy nejen na počtu citací uveřejněných 
článků, ale velmi záleží i na tom, zda jsou články citovány především v jiných 
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časopisech. Toto kritérium Geografie neplní a zde je hlavní „kámen úrazu“. 
Články z Geografie publikované v letech 2008 a 2009 byly sice již na WoS ci-
továny cca 20krát, ale z toho většina citací pochází ze samotné Geografie! Při-
tom Thomson Reuters uvádí, že v případě přírodovědeckých časopisů již podíl 
časopiseckých autocitací nad 20 % budí podezření z manipulace s IF. U spole-
čenskovědních časopisů, do kterých byla Geografie zařazena, nebyla konkrétní 
výše kritické výše podílu zveřejněna, ale je jasné, že to nemůže být 50  %, či 
dokonce téměř 70  %, jak to má Geografie nyní. Podle Thomson Reuters totiž IF 
vyjadřuje mimo jiné dopad článku na vědeckou komunitu, a pokud je většina 
citací ze stejného časopisu, tak dopad na celosvětový diskurz je minimální. Zde 
tedy stojí před českou geografickou obcí největší výzva. Času nemáme mno-
ho – rok 2010.

4.  Úplně zásadním kritériem je však skutečnost, zda časopis vychází ve sta-
novených termínech (i týdenní zpoždění by byl již problém!), což dokazuje, že 
je kvalitně řízen a že redakční rada má dost článků k publikování, což doka-
zuje, že v dané vědecké komunitě má tento časopis respekt. (Toto kritérium 
zatím Geografie jednoznačně plní.)

Úplně na závěr mi dovolte, abych upozornil na významnou změnu ve způso-
bu citování článků z Geografie. Společnost Thomson Reuters uvádí v případě 
citací článků z Geografie – Sborníku ČGS jako název našeho časopisu pouze 
„Geografie“. Takto články z našeho časopisu citují i někteří čeští geografové, 
kteří publikují v impaktovaných časopisech. Proto bych rád požádal všechny 
geografy o to, aby v citacích článků z Geografie – Sborníku ČGS jako název 
časopisu uváděli již jen „Geografie“ (tj. bez dovětku „Sborník ČGS“), protože 
právě existence několika (mnoha) různých způsobů, jak je dosti komplikovaný 
název našeho časopisu v citacích článků uváděn, vede k tomu, že se některé 
citace v databázi WoS nepřiřadí ke Geografii, což může být velká škoda. Z to-
hoto důvodu bude také v citačních vzorech uvedených v Geografii – Sborníku 
ČGS od roku 2010 na základě souhlasu HV ČGS uváděna již jen „Geografie“. 
I když toto opatření není úplně ideální (tj. jiný oficiální název a krátký citační 
vzor), je v dané situaci nejschůdnější. Jde přitom o hodně. Získá-li Geografie 
IF, pomůžete to celému našemu oboru, nejen z hlediska financí na výzkum, ale 
i pro akreditace, habilitace apod.

Vzor citace článku z časopisu Geografie:
Rasmussen, T. F. (1994): Zkušenosti a pojetí územního a regionálního plá-

nování v Norsku. Geografie, 99, č. 1, s. 1–13.

Jiří Blažek

XXII. sjezd České geografické společnosti v Ostravě 2010 – „Geografie 
pro život ve 21. století“

Vážení členové České geografické společnosti,
rád bych Vás tímto všechny pozval na náš 22. sjezd, který se bude konat od 

31. srpna do 3. září 2010 v Ostravě.
Sjezdy naší společnosti byly vždy příležitostí prezentovat naše akademická 

pracoviště a jejich výsledky. Bude tomu tak i v Ostravě. Zejména však chce-
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me pokračovat v diskusi o budoucnosti (nejen) české geografie, jež započala 
v Liberci v roce 2008. Musíme se začít ptát, kam kráčí dnešní geografie. A zdá 
se, že jednou ze správných odpovědí by mohlo být, že kráčí tam, kde bude 
sloužit lidstvu i v budoucnosti. A pokud tam nekráčí, tak bychom ji tam měli 
nasměrovat. Proto jsme jako motto sjezdu zvolili slogan: „Geografie pro život 
ve 21. století“.

Na sjezdu budeme rovněž řešit důležité organizační záležitosti, týkající se 
fungování naší společnosti. Kromě volby nových členů Hlavního výboru a úprav 
stanov se budeme pochopitelně zabývat otázkami vydávání našich časopisů: 
vědecké Geografie – Sborníku ČGS, Geografických rozhledů pro učitele a nově 
i Informací ČGS, které jsou od letošního roku naším třetím časopisem, který 
má sloužit k publikování a výměně informací spolkového charakteru.

Rád bych na sjezd pozval i ty geografy, kteří nejsou členy naší společnosti. 
Doufám, že jim to pomůže najít cestu do naší organizace, která je stavovskou 
organizací všech profesionálních geografů v Česku.

Na shledanou v Ostravě!

Tadeusz Siwek – Prezident ČGS

Výběr z předběžného programu sjezdu:
pondělí 30. srpna 2010:
17:00  –  Zasedání hlavního výboru ČGS
úterý 31. srpna 2010: (Dům kultury města Ostravy)
od 09:00 otevřena registrace pro účastníky sjezdu a konference
13:00  –  Úvodní slovo prezidenta ČGS a přednášky zvaných hostů
15:30  –  Valné shromáždění ČGS
středa 1. září 2010: (budova G Ostravské univerzity na Mlýnské ulici)
09:00  –  jednání v sekcích
14:00  –  Diskuze u „Kulatého stolu“ na téma Důsledky reformy terciárního 
vzdělávání a reformy financování vědy a výzkumu pro Geografii
16:00  –  Diskuze u „Kulatého stolu“ na téma Geografie ve vzdělávání ve 21. sto-
letí
čtvrtek 2. září 2010: (budova G Ostravské univerzity na Mlýnské ulici)
09:00–17:30  –  jednání v sekcích
pátek 3. září 2010:
exkurze po Moravskoslezském kraji (není součástí konferenčního poplatku)

Tematické sekce:
Prostor pro prezentaci rozličných přístupů, konceptů, teorií a paradigmat 

chceme pro XXII sjezd nabídnout v následujících tematických sekcích:
Geomorfologie – Kartografie a geoinformatika – Geoekologie, krajinná 

ekologie, environmentální geografie – Meteorologie, klimatologie a hydrolo-
gie – Politická a kulturní geografie – Socioekonomická geografie a regionální 
rozvoj – Historická geografie – Geografické vzdělávání – Metodologie geogra-
fie – Geografie Ostravska – Posterová sekce.

Součástí elektronické registrace na konferenci je možnost navrhnout další 
sekci či podsekci, která podle Vašeho názoru lépe odpovídá obsahu Vašeho pří-
spěvku. Programový výbor si vyhrazuje právo rozdělit, popřípadě sloučit sekce 
podle aktuálního stavu přihlášených.



45

Informace pro autory:
Registrace na sjezd probíhá elektronicky na adrese: http://konference.osu.

cz/cgsostrava2010. Všechny další informace o konání sjezdu Vám budeme pře-
dávat prostřednictvím těchto internetových stránek. Zde také naleznete úplný 
text 1. cirkuláře, z něhož je tato zpráva sestavena, včetně podrobných informa-
cí o technických parametrech příspěvků, o výši registračního poplatku a způ-
sobu platby, o programovém a organizačním výboru konference.

Termíny a registrační poplatky:
Uzávěrka registrace: 30. dubna 2010
Řádný termín splatnosti registračního poplatku: do 30. května 2010
Deadline pro zaslání konferenčního příspěvku: do 31. srpna 2010
Termín konání konference: od 31. srpna do 2. září 2010

Všechny své dotazy a připomínky prosím směřujte na tuto e-mailovou adresu: 
cgs.ostrava2010@osu.cz.

Na základě 1. cirkuláře upravila Silvie Kučerová

Pozvání na EURORURAL ’10

Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelovy univerzity v Brně uspořá-
dá ve dnech 30. srpna až 3. září 2010 druhý ročník mezinárodní konference 
EURORURAL ’10 na téma „European countryside under globalization“. Podté-
maty konference, jejímž jednacím jazykem bude angličtina, jsou: Role of globa-
lization in European rural development; Rural landscapes, ecology, landscape 
planning; Rural settlement, small towns as centres of rural micro-regions; 
Rural sociology and demography, quality of rural life; Rural economy, role of 
agriculture, tourism and other branches. Dlouhé abstrakty budou publiková-
ny v tištěném sborníku abstraktů. Úplné články mohou být nabídnuty zdarma 
do mezinárodního časopisu European Countryside. Exkurze bude uspořádána 
do oblasti Moravského krasu včetně plavby po podzemní řece Punkvě. Úplné 
vložné činí předběžně 7 980 Kč. Předpokládají se některé slevy. Bude uspořá-
dána rovněž speciální sekce pro postgraduální studenty na bázi posterových 
prezentací s vložným 2 000 Kč. První cirkulář lze nalézt na adrese http://www.
uake.cz/novinky.html. 

Antonín Vaishar

Seminář EUROGEO „Sustainable Geographies“ na Univerzitě Karlově v Praze

Evropská asociace geografů EUROGEO pořádá v sobotu 8. května seminář 
Sustainable Geographies, který se uskuteční v budově děkanátu Přírodovědec-
ké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Seminář nabízí možnost prezentovat 
na mezinárodním fóru výzkumy v celé šíři geografie vztahující se ke konceptu 
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udržitelnosti. Účastníci semináře mohou podat rozšířené verze svých příspěv-
ků do časopisu European Journal of Geography. Další informace o tematickém 
zaměření a o možnosti přihlašování je možné získat na webu http://www.euro-
geography.eu/conference/prague/prague.html.

Souběžně se seminářem proběhne v Praze setkání EGEA Alumni. Evropská 
asociace studentů geografie (EGEA) je sítí formálních i neformálních student-
ských organizací z desítek evropských zemí. Více informací najdete na http://
www.egea.eu/entity/Alumni. 

Roman Matoušek

Korčákova ulice

6. října 2009 byla slavnostně pojmenová-
na po prof. Jaromíru Korčákovi, význam-
ném geografovi a demografovi, jedna z ulic 
v Praze 2 v areálu Albertova, sídla Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze. Stalo se tak u příležitosti 20. výro-
čí jeho úmrtí z iniciativy České geografické 
společnosti a za podpory radnice Městské 
části Praha 2. Aktu odhalení tabule s ná-
zvem ulice byli přítomni starostka Prahy 
2 Jana Černochová a pan místostarosta Václav Vondrášek, rodina pana pro-
fesora, pedagogové a studenti Geografické sekce Přírodovědecké fakulty UK, 
představitelé České geografické společnosti a příznivci geografie. Na slavnosti 
moderované dr. Radimem Perlínem krátce promluvil prof. Martin Hampl, jako 
jeden z nejvýznamnějších žáků a pokračovatelů v díle prof. Korčáka, a dcera 
pana profesora, paní architektka Olga Bašeová. Po této malé slavnosti násle-
doval v prostorách posluchárny Levá rýsovna, která ponese jméno prof. Ja-
romíra Korčáka, seminář pořádaný Geografickou sekcí PřF UK a Katedrou 
sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, věnovaný vzpomínce na 
osobnost pana profesora a především jeho vědeckému odkazu, na který nava-
zují geografové i nastupující vědecké generace (viz první příspěvek J. Novotné-
ho v tomto čísle Informací ČGS).

Dana Fialová

14th International Conference of Historical Geographers, 23.–27. 8. 2009, 
Kyoto, Japonsko

K nejvýznamnějším odborným setkáním historických geografů ve světě pa-
tří pravidelné mezinárodní konference historických geografů, pořádané tra-
dičně v tříletých intervalech v různých částech světa (např. v Quebec City – 
2001, Aucklandu – 2003, Hamburku – 2006). V pořadí čtrnáctá konference 
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se v srpnu 2009 uskutečnila v japonském Kjótu. Hostitelskou institucí, která 
poskytla veškeré zázemí a vřele přivítala bezmála tři stovky účastníků z více 
než 30 zemí, byla Kjótská univerzita. Organizační výbor konference, vedený 
čelným asijským historickým geografem prof. Kindou, měl nelehkou úlohu, 
neboť letošní setkání patřilo k dosud největším, a to jak počtem příspěvků, 
tak i zastoupením zemí.

Při výběru příspěvků, celkem jich v 65 sekcích odeznělo 204, organizační 
výbor akceptoval nabídku dr. Pavla Chromého k zařazení samostatné sekce, 
v níž byly následně prezentovány výstupy českého jak „historického“, tak „geo-
grafického“ historickogeografického výzkumu. V sekci s názvem Identities of 
the Central European Landscapes: The Landscape of Czechia in Changes of 
Time tak mohly být prezentovány příspěvky E. Semotanové z Historického 
ústavu AV ČR, v. v. i. v Praze (Towns in the Czech Historical Landscape – Ima-
ge of Reconciliation or Confrontation?), D. Fialové a J. Vágnera (Forming of 
the recreational landscape in Czechia at the turn of 19th and the 20th cen-
tury) a P. Chromého, Z. Kučery a S. Kučerové (All possible meanings and 
values – Landscape heritage as interface, or a source of conflicts?) z katedry 
sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze. 
Po celou dobu konference pak probíhala i bohatá posterová sekce, přičemž na 
prezentaci 36 posterů byly v programu konference vyhrazeny dva samostatné 
bloky. Ani zde nezůstala česká výprava historických geografů pozadu. P. Chro-
mý prezentoval postery Areal preservation and potential landscape change 
in Czechia (autoři: Z. Kučera, S. Kučerová, P. Chromý) a Marginalization of 
municipalities and regions in the context of elementary schools network re-
duction in Czechia since a mid 20th century (autoři: S. Kučerová, Z. Kučera, 
P. Chromý).

Mezinárodní konference sehrávají nezastupitelnou úlohu v odborných dis-
kuzích, navazování a upevňování odborných přátelství, poskytují prostor pro 
neformální komunikaci apod. Elektronická komunikace nikdy nenahradí pocit 
ze setkání a podnětné diskuze s osobnostmi, které v oboru představují špičku 
(Alan R. H. Baker, Robin Butlin, Andreas Dix, Felix Driver, Mike Heffernan, 
Graeme Wynn ad.).

Kouzlo vzdálené exotiky umocnil doprovodný program konference (např. 
exkurze do Nary) i samotná návštěva Kjóta, které je se svými sedmnácti pa-
mátkami zapsanými v Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví 
UNESCO opravdovou perlou. Na závěrečném plenárním zasedání konferen-
ce byla Pavlem Chromým prezentována Praha jako potenciální místo konání 
příští mezinárodní konference historických geografů (tím jsme navázali na 
předchozí aktivity na konferencích v Aucklandu 2003 a Hamburku 2006). 
Představeni byli organizátoři: Přírodovědecká fakulta UK, Historický ústav 
AV ČR, v.v.i. (komise pro historickou geografii) a Česká geografická společ-
nost (Sekce historické geografie a environmentálních dějin), potenciální místo 
konaní, program a doprovodný program konference. Pro českou historickou 
geografii je potěšitelné, že Praha v mezinárodní soutěži obstála a byla účast-
níky plenárního zasedání vybrána jako místo konání 15. mezinárodní konfe-
rence historických geografů s předběžným termínem konání v první polovině 
srpna 2012.

Dana Fialová
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Evropští geografové jednali v Bruselu

Česká geografická společnost je od ro ku 2007 členem sdružení evropských 
geografických společností  EUGEO. V srpnu 2009 jsme se poměrně výrazně 
účastnili druhého kongresu tohoto sdružení, který se konal v Bratislavě. Byl to 
opravdu neopomenutelný výkon našich slovenských přátel, že se jim podařilo 
tak brzy zorganizovat tak významnou akci evropského formátu.

Sdružení EUGEO již delší dobu vedl belgický geograf Christian Vander-
motten, přes vlámsky znějící jméno Valon ze Svobodné univerzity v Bruselu. 
Jeho funkční období však v roce 2009 uplynulo, a proto byla zorganizována 
volba nového prezidenta. Konala se 5. 12. 2009 na mateřském pracovišti od-
stupujícího prezidenta, v rozsáhlém kampusu Svobodné univerzity (rozdělené 
v současnosti na dvě: vlámskou a valonskou) v bruselské čtvrti Ixelles / Elsene. 

Českou geografickou společnost za-
stupoval níže podepsaný autor tohoto 
příspěvku. Novým prezidentem sdru-
žení EUGEO se stal Holanďan Henk 
Ottens, emeritní profesor Utrechtské 
univerzity a bývalý děkan její Fakul-
ty věd o Zemi. Jeho oborem je sociální 
geografie, podobně jako v případě jeho 
předchůdce.

Na bruselské schůzce však neby-
la volba nového prezidenta jediným 
bodem programu. Jednalo se zejmé-
na o posílení významu evropských 
geografických společností v procesu 
hodnocení vědeckých geografických 
výsledků, jehož současná podoba zne-
výhodňuje neanglicky mluvící země. 

Schůzka proto doporučila věnovat zvýšenou pozornost databázi Scopus, která 
je svým původem evropská. Zazněla výzva umístit na ni přednostně všechny ča-
sopisy evropských společností. Způsob, který by usnadnil vkládání abstraktů, 
a v určitých případech i celých článků, prezentoval italský představitel Massi-
miliano Tabusi (Univerzita v Sieně). Naše i slovenská společnost své časopisy 
na Scopusu již má, ale je nutno usilovat o její další rozšiřování, aby mohla být 
časem srovnatelná s databázi Web of Knowledge, která má ve světě vědy lepší 
zvuk. Pokud se do ní zapojí i ty evropské společnosti, které dosud svůj časopis 
napojený na tuto databázi nemají, budou z toho mít prospěch všichni.

Tadeusz Siwek

Konference pracovní skupiny IGU/LUCC

Pracovní skupina Mezinárodní geografické unie (IGU) zaměřená na sledování 
změn využití půdy zorganizovala v září 2009 konferenci s názvem IGU/LUCC 
Land Cover and Land Use Changes in North East Asia: Probleme of Sustaina-

Obr. 1 – Nový prezident sdružení EUGEO 
Henk Ottens (vlevo) s bývalým prezidentem 
Christianem Vandermottenem.
Foto T. Siwek
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ble Nature Management. Organizační zajištění konference převzal ruský Ti-
chomořský geografický ústav ve Vladivostoku. Konference se konala ve dnech 
7. 9.–12. 9. 2009 jednak ve Vladivostoku a dále na exkursi v Primorské oblasti 
Dálného východu. 

Konferenci zahájil předseda této pracovní skupiny doc. Ivan Bičík s úvod-
ním slovem a po něm se ujal slova předcházející předseda prof. Yokio Hymia-
ma (Japonsko) a všechny účastníky přivítal i doc. Sergej Ganzei, který předse-
dá místnímu organizačnímu výboru.

Na konferenci se registrovalo asi 40 účastníků převážně z regionu Dálného 
východu (Japonsko, místní zástupci, Korea), evropský kontinent zastupovali 
jednak prof. M. Gabrovec ze Slovinska (příspěvek ve spolupráci s Mgr. P. Ma-
rešem) a dále doc. I. Bičík a autor této zprávy.

Hlavní vystoupení měl prof. P. Baklanov. Hovořil o zdrojích ropy na Dálném 
východě a v Ochotském zálivu a potenciálu tohoto odvětví. Po něm referoval 
prof. Y. Hymiama o změnách využití půdy v Japonsku. Další jednání zahá-
jil dr. R. Perlín s příspěvkem zaměřeným na dopady změn ve vlastnických 
strukturách v zemědělské výrobě na využití půdy, referát doc. I. Bičíka (ve 
spolupráci s doc. L. Jelečkem) hodnotil změny využití půdy v Česku v letech 
1990–2009. Texty přednesených příspěvků jsou k dispozici na internetové ad-
rese: http://509.tig.dvo.ru/Lucc/PROCEEDINGS_VladivostokLUCC2009.pdf.

Kromě vystoupení evropských zástupců a dr. F. Krausmanna z Brisbane 
(Austrálie) byla většina příspěvků především popisná s absencí obecného zá-
věru. Především referáty početné delegace čínských kolegů byly sice srozu-
mitelné, avšak zaměřené na dílčí problémy bez širších souvislostí dopadů na 
životní či socioekonomické prostředí v řešené oblasti. Jako velmi problematic-
ké lze pak hodnotit vystoupení dvou ruských kolegyň z Altajské oblasti, které 
hovořily pouze rusky, proto bylo nutné jejich příspěvek tlumočit do anglického 
jazyka, což pochopitelně zdržovalo průběh konference. 

Jednání bylo doplněné velmi zajímavým programem, jednak v okolí Vla-
divostoku a dále třídenní exkursí v Primorském regionu. Setkání s místními 
představiteli veřejné správy, managementem lesního závodu nebo zástupci 
agentury ochrany životního prostředí jsou především pro středoevropany  velmi 
zajímavá nejen řešenými problémy, ale i rozsahem spravovaného území.

Radim Perlín

Konference o globalizaci v Ostravě

Ve dnech 16.–17. září 2009 se na  Ostravské univerzitě konala již čtvrtá konfe-
rence věnovaná globalizaci. Navázala na úspěšné předchozí ročníky z let 2003, 
2005 a 2007 a její motto bylo „Beyond globalization“, tzn. co se za ní skrývá 
a není provoplánově vidět. Vzhledem k tomu, že tato konference byla od začát-
ku koncipována jako anglojazyčná, stala se vhodným místem pro prezentaci 
mladých začínajících odborníků. Je určená všem, kteří se těmito problémy za-
bývají: ekonomům, sociologům, kulturním antropologům, jazykovědcům a pře-
devším geografům, kteří ve všech dosavadních ročnících vždy dominovali. Po-
kud jde o země, ze kterých účastníci čtyř dosavadních ročníků pocházeli, byly 
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nejčastěji zastoupeny středoevrop-
ské země Česko, Slovensko a Polsko, 
ale pozvání přijali i delegáti z USA, 
Velké Británie, Francie, Švýcarska, 
Dánska, Íránu a Alžírska. 

Letos přijelo na ostravskou Globa-
lizaci o něco méně účastníků než 
v předchozích letech. Nižší počet de-
legátů (30) byl vyvážen vysokou kva-
litou zejména zvaných klíčových řeč-
níků. Hlavním řečníkem byl Derek 
Gregory, anglický geograf působící 
již 20 let v kanadském Vancouve-
ru, který světovou geografii obohatil 
o pojem „imaginace“. Z Manchesteru 
přijel Noel Castree, dlouholetý hlav-
ní redaktor radikálně-geografického 
časopisu Antipode a českou vědu za-
stupoval Petr Drulák – ředitel praž-
ského Ústavu mezinárodních vztahů. 
Moderátorem úvodního plenárního 
jednání byl Bořivoj Hnízdo z Univer-
zity Karlovy. Derek Gregory mluvil 
o pozdněmoderních válkách (Late 
Modern Wars) a jejich vztahu ke 
globalizaci, Noel Castree se věnoval 
současné ekonomické krizi a refe-
rát Petra Druláka byl o metaforách 
globalizace. Z dalších referátů, kte-
ré zazněly v následujících sekcích, 
vybíráme např. dva příspěvky Bru-
no Ruettimana ze Švýcarska, které 
se pozitivisticky zabývaly měřením 

a modelováním globalizace, a referáty domácích účastníků Přemysla Máchy 
a Tomáše Drobíka o kulturních limitách globalizace, stejně jako Vincence Ko-
pečka o ruské geopolitické percepci a imaginaci jižního Kavkazu. Zejména ten 
poslední byl dobrou ukázkou propojení problematiky Ruska, které se v Ostra-
vě dlouhodobě věnuje Vladimír Baar, s postupy známými ve světové geografii, 
které používá mj. právě Derek Gregory.

Konference byla všemi účastníky dobře hodnocena i po organizační strán-
ce, za což patří dík zejména novým pracovníkům ostravské katedry sociál-
ní geografie a regionálního rozvoje Přemyslu Máchovi a Vincenci Kopečkovi 
a tajemnici katedry Monice Šumberové. Zdá se, že v současné době, která vě-
deckým konferencím nepřeje, je třeba jejich pořádání přizpůsobit podmínkám 
právě takto. Nesnažit se za každou cenu o masovou účast, ale zajistit kvalitu 
příspěvků minimálně na evropské a možná i na světové úrovni. Konference 
o globalizaci v září 2009 v Ostravě ukázala, že to jde.

Tadeusz Siwek

Obr. 1 – Vedoucí ostravské katedry sociální 
geografie Vladimír Baar při zahájení konfe-
rence. Za předsednickým stolem sedí zprava 
Bořivoj Hnízdo, Noel Castree, Derek Grego-
ry a (za ním) Petr Drulák.

Obr. 2 – Derek Gregory během své přednášky
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XIV. česko-slovenský geografický akademický seminář

Jak již samotná číslice v záhlaví dává tušit, také podzim 2009 byl dobou, ve 
které se již od roku 1995 konají setkání geografů České republiky a Sloven-
ska. Partnerství a dlouhodobá spolupráce Geografického ústavu SAV a Ústavu 
geoniky AV ČR, v. v. i. mají více podob. Jednou z nich je i pořádání společného 
akademického semináře, který se každoročně koná střídavě na území jednoho 
či druhého státu.

V roce 2009 se akce konala ve dnech 13.–15. října v Telči, v konferenčním 
centru U Hraběnky, a měla kolem čtyř desítek aktivních účastníků. Nebyli 
mezi nimi jen geografové působící na akademické půdě, ale také pracovníci tří 
domácích univerzit (Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého, Jihočeské 
univerzity), dvou univerzit zahraničních (Univerzity Adama Mickiewicze v Po-
znani, Jerevanské státní univerzity) a dvě zástupkyně Geografického ústavu 
Akademie věd Rumunska.

Odbornou náplň semináře tvořily aktuální otázky současných geografic-
kých výzkumů, převážně s humánní, regionální a krajinně ekologickou te-
matikou. V okamžik konání semináře byl k dispozici soubor abstraktů (ISBN 
978-80-86407-75-3). Prezentovaná témata byla pestrou mozaikou odrážející 
prostorové chování člověka v krajině, které má přímý vliv na formování regio-
nálních struktur a mnohdy skrytý, časoprostorový projev v prostředí přírod-
ním. Tematicky nejvíce byly zastoupeny příspěvky sídelní geografie v širším 
slova smyslu (urbánně-rurální komplementarita, migrace, kvalita života, do-
stupnost, regionální disparity, sídelní preference versus cenové mapy) a pre-
zentace reagující na aktuální společenské otázky (dopady ekonomické krize na 
trh práce, percepce brownfields, osud české postindustriální krajiny, vnímání 
větrných elektráren ve středoevropském prostoru atd.). 

Téměř samostatný přednáškový blok si vyžádaly prezentace metodologic-
kých postupů a výsledků předvýzkumů geografie času (v urbánním prostoru), 
která se stává doménou skupiny geografů Univerzity Palackého. V bloku vy-
tvořeném fyzickými geografy se řečníci věnovali diskusím o environmentální 
geomorfologii, diferenciaci ekotonů, modelování srážkově-odtokových vztahů 
a typologii ohrožení zdrojů a zásob vody.

Zahraniční hosté přispěli do programu prezentacemi projektů, řešených 
jejich domácími pracovišti. Účastníci semináře měli mimo jiné možnost vy-
slechnout názory na problémové oblasti polské regionální politiky, seznámit se 
s aktuálním vývojem metropolitního areálu Bukurešť a se současnými změna-
mi v Araratské sníženině.

Akce byla vydařená i po společenské stránce. Proběhlo setkání se starostou 
města Telče (absolvent geografie MU Brno) a i přes nenadálou nepřízeň po-
časí se většina účastníků odhodlala k účasti na jednom ze tří exkurzních pro-
gramů. Publikačním výstupem konference bude další z řady recenzovaných 
sborníků, jež jsou vydávány taktéž střídavě v České republice a na Slovensku. 
Všem pravidelným i příležitostným účastníkům semináře patří poděkování, 
neboť kromě přátelské atmosféry se při vzájemných setkáních daří držet i po-
měrně vysokou odbornou úroveň.

Eva Kallabová
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Konference Regionální politika v ČR: efekty a nové výzvy

Ve dnech 5.–6. května 2009 pořádala v Jihlavě společnost GaREP, spol. 
s  r. o. v rámci řešení výzkumného projektu Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR WD-39-07-1 Rozvojový interaktivní audit jako přispění k rozvoji regionů 
a regionální politiky a při příležitosti výročí 15 let společnosti působení v té-
to oblasti, mezinárodní konferenci „Regionální politika v ČR: Efekty a nové 
 výzvy“. 

Hlavními tématy konference byly účinnost a účelnost současné regionální 
politiky, současné a budoucí potřeby rozvoje regionů a možnosti jejich podpory 
a kvalifikovanost a součinnost lidí v regionech jako faktor rozvoje. Konference 
se zúčastnilo téměř 70 představitelů především z veřejné správy působících 
na různých pozicích v oblasti regionální politiky a regionálního rozvoje a zá-
stupci odborné veřejnosti zabývající se regionální politikou a regionálním roz-
vojem. Tomu odpovídalo i věcné zaměření konference, které se nacházelo na 
pomezí teorie a praxe s cílem konfrontovat různé pohledy odborné veřejnosti 
na rozvoj regionů s konkrétními příklady úspěšných i neúspěšných rozvojo-
vých aktivit. 

Vlastní průběh konference byl méně tradiční – do programu byly kromě běž-
ných vystoupení referujících účastníků v přednáškovém sále zařazeny i pří-
spěvky přednesené v průběhu pracovního výjezdu do terénu, diskuze s míst-
ními aktéry při návštěvě vybraných objektů, což významně rozšířilo možnosti 
všech seznámit se přímo s dopady různých realizovaných rozvojových záměrů, 
a tím poznat konkrétní vlivy nejen regionální politiky na hospodářský a so-
ciální rozvoj navštíveného regionu. Účastníci konference si mohli prohlédnout 
reprezentační prostory Jihlavské radnice včetně části katakomb, dále zamířili 
na exkurzi s odborným výkladem do firmy Automotive Lightning, s. r. o., kte-
rá je co do počtu zaměstnanců druhou největší firmou v kraji Vysočina. Vý-
jezdní program byl zakončen v obci Luka nad Jihlavou ve školicím středisku 
 Erudito.

Na konferenci zazněla řada zajímavých a podnětných referátů rozvíjejících 
aktuální problematiku regionální politiky v Česku. Konferenci zahájil náměs-
tek primátora hostitelského města Jihlavy Petr Pospíchal a za firmu GaREP 
ředitelka Iva Galvasová. Se stěžejní přednáškou vystoupil Jan Binek, zástupce 
ředitelky společnosti GaREP, který nastínil klíčové otázky konference z ob-
lasti regionální politiky. Dále vystoupil též ředitel odboru rozvoje a strategie 
regionální politiky MMR ČR Josef Postránecký, který účastníkům předestřel 
problematiku budoucnosti kohezní politiky EU, mající určující vliv na budoucí 
zaměření české regionální politiky. Další přednášející se pak ve svých vystou-
peních zabývali škálou témat, která byla pro jednání nastolena – od strategic-
kého plánování, regionálních disparit, městského marketingu až po sociální 
kapitál a rozvoj venkova či trvalou udržitelnost rozvoje. 

V závěru konference byly shrnuty nové výzvy pro regionální politiku týka-
jící se identifikace regionálních aktérů a jejich zapojení do rozvoje, nastave-
ní nástrojů regionální politiky, možností objektivního zachycení prostorové 
reality (adekvátnost monitorovacích indikátorů), uplatňování zvolených ná-
strojů a na konec také možností hodnocení efektů uskutečněných rozvojových 
aktivit, které vyplynuly z celého průběhu jednání konference a z četných 
 diskuzí. 
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Prezentace jednotlivých vystupujících jsou zveřejněny na internetových strán-
kách společnosti GaREP: http://www.garep.cz. Po konferenci vznikl a byl vydán 
tištěný recenzovaný sborník, který je v elektronické podobě dostupný tamtéž.

Iva Galvasová, Hana Svobodová, Jan Holeček

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové,
10.–11. září 2009, 13.–14. září 2010

V září loňského roku se konal na Fakultě informatiky a managementu Uni-
verzity Hradec Králové první ročník konference a workshopu Dobrá praxe 
v udržitelnosti cestovního ruchu. V nových, moderních a příjemný prostorách 
se uskutečnilo setkání odborníků z různých profesí z akademického prostředí 
i praxe, které spojuje zájem o problematiku udržitelnosti cestovního ruchu. 
Pozitivní byla i vystoupení představitelů MMR, MŽP a AOPK ČR, která nespo-
čívala v obvyklých zdravicích, ale přinesla konkrétní informace o mezi resortní 
spolupráci, připravované strategii NP či přípravě Domů přírody jako moderní 
formy návštěvnických středisek CHKO. Další jednání probíhala dle tradiční-
ho schématu prezentace příspěvků (účastníci jich měli většinu k dispozici již 
během konference v tištěné podobě ve formě konferenčního sborníku). Na dis-
kusi se našel čas nejen v kuloárech, ale i během jednání, s čímž bývá často pro-
blém. Oživením odborného programu bylo promítání a komentář prof. Zelenky 
a Ing. Páskové k problematice cestovního ruchu v Latinské Americe. Snad se 
podařilo založit novou tradici a druhý ročník připravovaný na letošní září bude 
také úspěšný. Bližší informace se objeví na adrese http://fim.uhk.cz/sustour/.

Dana Fialová

Warsaw Regional Forum 2009

Geografický institut polské akademie věd ve spolupráci s Polskou geografic-
kou společností přivítal v posledním říjnovém týdnu na mezinárodní konfe-
renci Warsaw Regional Forum 2009 geografy, ekology a regionalisty ze střední 
a východní Evropy.

V minulosti byla v rámci tradičních Varšavských regionálních fór věnová-
na pozornost například oblastem výzkumu s podtituly „Společnost a životní 
prostředí“, „Jádrové a periferní oblasti střední a východní Evropy“ či „Změny 
prostorového vzorce lidských aktivit“. Téma letošní konference bylo předem 
specifikováno podtitulem názvu konference – „Networking in the European, 
regional and local space“ („Vytváření sítí v evropském, regionálním a lokálním 
prostoru“).

Současné prostorové a socio-ekonomické procesy zdůrazňují role meziná-
rodních a meziregionálních ekonomických vazeb, které se udržují především 
mezi jádry a metropolitními oblastmi. Metropole mnohdy hlouběji spolupra-
cují mezi sebou než je tomu v rámci regionálních interakcí. Stále více se zdá 
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být zřejmé, že otázky regionálního rozvoje jsou provázány především s procesy 
odehrávajícími se v rámci metropolitních sítí. Fórum mělo za cíl nastolit dis-
kusi mezi odborníky napříč akademickou obcí a přirozeně se specialisty z ob-
lastí prostorového plánování, regionálních věd a politiky.

Konference byla zahájena speciální částí věnovanou jubileu význačného pol-
ského geografa prof. Piotra Korcelli. Následovala první plenární schůze zacíle-
ná na oblast „Politiky a urbánních systémů“ a druhá s podtitulem „ Network“/
„Síť“. První den konference byl zakončen panelovou diskusí „Vytváření sítí 
v evropském, regionálním a lokálním prostoru“. Program druhého konferenč-
ního dne byl rozčleněn do šesti paralelně probíhajících sekcí (výčtem: Životní 
prostředí, Infrastruktura, Přeshraniční interakce, Propojení, Lokalita a Me-
tropole). V rámci paralelních sekcí přednesli příspěvky např.: M. Degórski, 
M. Wegener, M. Kozieł, W. Jarczewski, G. Nagy a další. Zazněly rovněž pří-
spěvky českých geografů: např. M. Marady a V. Květoně, S. Kučerové a Z. Ku-
čery, P. Chromého a T. Seidla či M. Hupkové. Kolektiv autorů zastupovala též 
P. Vondráčková.

Účastníci konference měli možnost navštívit varšavskou metropolitní ob-
last v rámci studijní exkurze a přímo tak diskutovat se zástupci vybraných 
lokálních institucí oblast regionální rozvojové politiky a problematiky v praxi. 
Vybrané výstupy z konference budou v rámci recenzních řízení přijaty k pu-
blikaci ve vědeckých periodicích Geographia Polonica či Europe XXI. Příští 
Varšavské regionální fórum se uskuteční na podzim roku 2011.

Tomáš Seidl

Migration: Analyses, Practices and policies:
2nd Summer school on Development

Ve dnech 5.–11. července 2009 se v Barceloně (Španělsko) konala letní škola 
„Migration: Analyses, Practices and Policies” (Migrace: analýza, praxe a poli-
tika), kterou organizovala ACP Coimbra Group Task Force a která si kladla 
za cíl poskytnout svým účastníkům zdroje k lepšímu porozumění mezinárodní 
migrace, významného globálního fenoménu současnosti.

První den se věnoval historii migrací v globálním měřítku, na které na-
vázalo seznámení s migrační historií Španělska. Po tomto teoretickém úvodu 
se účastníci letní školy vypravili do nově otevřeného Muzea historie imigrace 
v Katalánsku, kde se v interaktivní výstavě mohli vžít do pocitů španělských 
migrantů z konce 19. a začátku 20. století. Druhý den se věnoval tématu soci-
álních a kulturních aspektů migrace, včetně aktuálních náboženských otázek. 
Podle přednášejících spočívá hlavní problém s migrací osob jiného vyznání 
v tom, že lidé v určitém místě jsou po staletí zvyklí na stále stejné náboženské 
symboly (např. kostel, kříž) a v okamžiku, kdy začnou přicházet oni „jiní“, tak 
si musí zvykat na něco odlišného, narušujícího dosavadní jednotný obraz pro-
storu. Závěr druhého dne patřil příspěvkům účastníků letní školy a prezentaci 
jejich prací z oblasti vzdělávání imigrantů. Třetí den se věnoval širokému té-
matu migrační politiky: od teoretického úvodu do právní praxe ve vybraných 
evropských zemích přes konkrétní příklady z Barcelony a Bejrútu. Odpoledne 
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byly opět prezentovány práce doktorandů a to včetně jediné české zástupkyně 
na této letní škole, M. Seidlové, která se jí mohla zúčastnit díky podpoře Na-
dace Český literární fond. Vystoupila zde s příspěvkem „Lokální řešení globál-
ních problémů: integrační politika ve Francii“, který vznikl v rámci projektu 
GA UK č. 2100/2007 „Analýza migrační politiky Francie a možné poučení pro 
Česko“. Následující den se věnoval rozvojové spolupráci a představení práce 
konkrétní neziskových organizací v Barceloně. Jako první se účastníci dozvě-
děli o teoretických problémech při vyčíslování objemu remitencí (tj. peněz za-
sílaných migranty do země jejich původu) a o projektu budování nemocničních 
zařízení pro ženy v Indii. Odpoledne pak navštívili dvě neziskové organizace: 
Ibn Batuta, kterou založil alžírský emigrant a která poskytuje právní a sociál-
ní poradenství cca 7 tisícům migrantům ročně (přičemž klienti pochází přede-
vším ze zemí severní Afriky, Pákistánu a Afghánistánu), a SAPPIR, která po-
máhá imigrantům při řešení jejich zdravotních problémů a sídlí přímo v jedné 
z barcelonských nemocnic. Téma poslední návštěvy předejmulo téma předpo-
sledního výukového dne: zdraví a migrace. Přednesené příspěvky se věnovaly 
např. problémům, které způsobuje rozšiřování spavé nemoci do Evropy (při-
chází v tělech migrantů z jižní Ameriky) nebo tzv. Odysseovu syndromu (stres 
z příchodu do nového prostředí, v němž imigrant nikoho nezná, spolu s tím, že 
je nucen živit rodinu v zemi původu a např. při ilegalitě pobytu dávat pozor, 
aby se nedal chytit policií, způsobí, že imigrant začne trpět těžkými deprese-
mi, pocity osamění, bolestmi hlavy apod., které mohou vyústit i ve vážné psy-
chické problémy). Závěr letní školy patřil genderovým otázkám migrace (v pří-
spěvcích byl kladen důraz především na muslimky v evropských státech a na 
specifika jak jejich migrace, tak i jejich pobytu), a vhodně tak doplnil mozaiku 
pohledů na současnou šíři problematiky spojené s mezinárodní  migrací.

Cílem letní školy bylo především poskytnout diskusní platformu doktoran-
dům, studentům i pracovníkům nevládních organizací, kteří se problematikou 
migrací zabývají. Proto je potěšitelné, že každý přednesený příspěvek vyvolal 
bouřlivou diskusi publika a diskuse pokračovaly i o přestávkách v kuloárech 
univerzity. 

Markéta Seidlová

I. mezinárodní kongres environmentálních dějin, Kodaň-Malmö 2009

Environmentální dějiny jsou nový transdisciplinární obor mající blízko ke 
geografii a zvláště k historické geografii, jenž se velmi rychle mezinárodně 
institucionalizuje (srov. zprávy o mezinárodních konferencích Evropské spo-
lečnosti pro environmentální dějiny – dále ESEH – v internetovém časopise 
Klaudyán (www.klaudyan.cz). Tentokrát již I. světový kongres se konal ve 
dnech 4.–8. srpna v Kodani, poslední den ve švédském Malmö. Protože obšírná 
zpráva o něm je v č. 1–2/2009 Klaudyána, omezím se zde jen na některá fakta.

Program kongresu lze nalézt na adrese https://wceh2009.ruc.dk, kde jsou 
i abstrakta referátů. V Kodani se sešlo na 550 účastníků ze 45 zemí všech svě-
tadílů, zaznělo na něm přes 400 prezentací v deseti půldenních paralelních 
sekcích. Každá z nich měla 10–14 devadesátiminutových panelů, většinou tvo-
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řených třemi prezentacemi, na diskusi k nim byla vymezena půlhodina. Panelů 
bylo celkem 126, z nich pětina se spolu se závěrečným slavnostním zakončením 
kongresu konala na Malmö University, lokalizované přímo na břehu Oresun-
du. K tomu náležely dvě posterové sekce se 30 postery (jeden byl z Česka).

Široký tematický i časový záběr environmentálních dějin obráželo také te-
matické členění panelů. Nejvíce jich bylo k problematice tzv. „water history“, 
tj. asi 13 %, s podílem asi 8 % následovaly dějiny environmentalismu (jako 
myšlení, filozofie, občanského hnutí, způsobu života aj.), environmentální dě-
jiny lesů, environmentální politiky, zdrojů a měst, metodologie ED a ovšem 
historická klimatologie. Environmentální dějiny v Evropě se orientují na te-
matiku lesní, urbánní, zemědělské, kulturní krajiny a socioekonomického me-
tabolismu. K nim nutno přičíst též historickou klimatologii, historický land 
use a výzkum starých map jako pramene environmentálně-historických a his-
torickogeografických informací. 

Česká účast byla jednou z největších, z Univerzity Karlovy v Praze zazněly 
tři referáty: P. Chromý, R. Rašín a J. Dufek, J. Kabrda a P. Kušková a konečně 
P. Jehlička, působící na Open University ve Velké Británii. MU Brno zastu-
poval R. Brázdil (předseda panelu, vlastní referát a další referát s P. Dobro-
volným a kol.), dále přednesl referát J. Woitch (FF UK v Praze) a svůj poster 
prezentovala J. Krčmářová z FHS UK v Praze. 

V rámci kongresu se uskutečnila již 5. mezinárodní konference ESEH (její 
vědecký program proběhl společně s kongresem). Konala se tak v roce 10. vý-
ročí vzniku ESEH. V červenci 2009 měla tato společnost 355 platících členů, 
přičemž Česko bylo počtem členů na 4. místě! Významné byly hlavně výsledky 
zasedání jejího Řádného generálního shromáždění 6. 8. 2009, které mj. schvá-
lilo nové stanovy, zvolilo novou radu ESEH doplněnou pěti regionálními repre-
zentanty (dále RR), které ze svého středu zvolil nový orgán, tzv. koncilium RR. 
RR pro Česko a Slovensko byl opět zvolen L. Jeleček. Prezidentkou ESEH zů-
stává Geneviève Massard-Guilbaud (Francie). Bližší informace o této agendě, 
jakož o členech rady ESEH a koncilia RR viz: http://eseh.org/. 11. konference 
ESEH se uskuteční v roce 2011 ve Finsku (viz Klaudyán č. 1–2/2009).

Mezinárodní kongresy environmentálních dějin se budou konat v interva-
lu pěti let. O místě druhého kongresu rozhodne později vedení International 
Consortium of Environmental History Organizations (ICEHO), v němž jsme 
zastoupeni Sekcí ČGS pro HG a ED (www.foresthistory.org/Events/ICEHO.
html), na základě návrhu k tomu ustanovené zvláštní komise.

Leoš Jeleček

XXIII. kongres Evropské společnost rurální sociologie

Ve dnech 17.–21. srpna 2009 se ve finské Vaase konal XXIII. kongres Evropské 
společnosti rurální sociologie (European Society for Rural Sociology, ESRS). 
Pozvání na konferenci přijalo celkem 490 delegátů z více než 50 zemí, a ačkoliv 
se jednalo o evropskou společnost, účastnili se zástupci pěti kontinentů. 

Tato společnost sdružuje sociology a další odborníky, kteří se zabývají pro-
blematikou venkova, zemědělství, land-use a jednotlivými aspekty života ven-
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kovských komunit. ESRS také vydává svůj časopis Sociologia Ruralis. Kongres 
se konal v prostorách Åbo Akademi University a University of Vaasa ve střed-
ním Finsku. Kongres pod názvem „Re-Inventing the Rural: Between the Social 
and the Natural“ byl zahájen plenárním jednáním. Po úvodních vřelých slovech 
prezidentky ESRS Jo Little pozdravili kongres představitelé města a místních 
univerzit. V hlavním projevu Philip Lowe (University of Newcastle) diskutoval 
zdroje a současné postavení rurální sociologie v systému společenských věd. 
Velmi zajímavý příspěvek přednesl charismatický Lawrence Busch (Lancaster 
University), jenž upozornil na důsledky neoliberalismu jako politické doktríny 
svobodného světa na rozvoj venkova a zemědělské produkce včetně agro-ob-
chodu. Marc Barbier (Institut de la Recherche Agronomique) následně hovořil 
o změnách v současné zemědělské produkci a o změnách v typech podpor pro 
aktivní farmáře. 

Další jednání poté probíhalo v celkem pěti skupinách, které byly navíc dě-
leny do menších sekcí. Jednotlivé pracovní skupiny se zaměřily na diskusi té-
mat: Mobilita a stabilita venkovského prostoru; „Venkov znovu hryže“ (v ori-
ginále The Rural Bites Back); Problémy živočišné výroby; Výzkum venkova; 
Udržitelné venkovy. 

Celkově na konferenci zaznělo 450 příspěvků koncipovaných do tří plenár-
ních zasedání, čtyř paralelních sympozií a dále třiceti sedmi pracovních sku-
pin. Orientace mezi jednotlivými tématy a jednáním pracovních skupin byla 
místa obtížná až nepřehledná. Na druhou stranu velká fragmentace jednání 
umožnila opravdu pracovní setkání jednotlivých tematických skupin v malém 
počtu lidí a prakticky okamžitou reakci na každé vystoupení. Bohužel se ale 
také sešly některé pracovní skupiny, kde zasedalo méně než 10 účastníků kon-
ference a pak lze již pochybovat o smyslu a přínosu takové sekce. Větší kon-
centrace jednání do menšího počtu skupin by napříště zajisté velmi prospěla 
celkovému průběhu kongresu. 

V rámci kongresu proběhlo zasedání generálního shromáždění Evropské spo-
lečnosti rurální sociologie, kde byly schváleny zprávy o činnosti a hospodaření 
a zvoleni zástupci orgánů společnosti na další období. Hlavní téma shromáždě-
ní představovala diskuze o možnostech navýšení počtu členů společnosti. 

Česko na kongresu zastupovali účastníci z České zemědělské univerzity 
(prof. Majerová, doc. Lošťák a další), geografové z Přírodovědecké fakulty UK 
v Praze (dr. Perlín, dr. Kučera, dr. Kučerová) a konference se zúčastnili i socio-
logové z brněnské pobočky Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. 

Většina příspěvků jak v plenárních jednáních, tak v sekcích, které jsme 
měli možnost navštívit, se orientovala výrazně mezioborově s důrazem na pro-
storové i sociální dopady zkoumaných procesů či jevů a prokázala tak značnou 
příbuznost témat na pomezí geografie, sociologie a přírodních věd. Kongres 
jasně potvrdil pokračující trend odklonu evropské rurální sociologie od témat 
spojených s agrárním sektorem a způsobem hospodaření na půdě k širší pro-
blematice rozvoje venkovské, tedy i nezemědělské komunity a jejímu vztahu 
k okolnímu prostředí. 

Všechny informace o Evropské společnosti rurální sociologie, zprávy o kon-
gresech a též poslední čísla časopisu Sociologia Ruralis najdete na stránce 
http://www.ruralsociology.eu/.

Radim Perlín, Silvie Kučerová
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Pedagogická témata jako možná inspirace geografům a vice versa

Ve dnech 25.–30. 9. 2009 „patřila Vídeň pedagogům“. Tamější univerzita – Uni-
versität Wien – se totiž v tomto roce stala pořadatelem pravidelné výroční kon-
ference Evropské asociace pedagogického výzkumu (EERA), jejíž téma pro rok 
2009 znělo „Teorie a evidence v evropském výzkumu vzdělávání“. Po dobu prv-
ních dvou dnů trvala pre-konference určená studentům a začínajícím vědcům. 
28. 9. 2009 byla v historické budově univerzity slavnostně zahájena hlavní kon-
ference. Jednání probíhala po 3 dny v desítkách paralelních sekcí, symposií, dis-
kusí a jednání u kulatého stolu. Bylo možno navštívit posterovou sekci a sezná-
mit se též s nabídkou knih a časopisů vydávaných předními nakladatelstvími.

Na výroční konferenci se sjelo více než 2 000 účastníků z nejrůznějších zemí, 
nejen evropských, ale celého světa. Právě z důvodu velkého zájmu o problema-
tiku výzkumu otázek vzdělávání i mimo Evropu vyvrcholila ve Vídni několi-
kaletá snaha hlavního výboru asociace o ustavení Světové asociace pedagogic-
kého výzkumu (WERA). Tato organizace, podobně jako EERA v evropském 
měřítku, má sloužit především jako platforma pro setkávání odborníků na poli 
pedagogického výzkumu, pro vzájemnou výměnu informací a příležitost pro 
formování výzkumných týmů. EERA již mnoho let tento účel úspěšně plní. Její 
členská základna se dělí do 27 pracovních skupin, tzv. networks, které mají 
své konvenory, zprostředkující informace mezi vedením organizace, pracovní-
mi týmy a členy. Zpravují je například o možnostech grantových podpor výzku-
mu, o konaných konferencích, workshopech a dalších aktivitách směřujících 
ke spolupráci. Výsledky práce některých týmů bývají obvykle prezentovány na 
výroční konferenci.

Proč by měla tato konference, potažmo Evropská či Světová asociace peda-
gogického výzkumu zajímat geografy? Je až s podivem, nakolik byla mnohá 
témata prezentovaná na konferenci ve Vídni geografům blízká. Myšlení geo-
grafů a pedagogů se může navzájem velmi obohatit diskusí o takových problé-
mech, jaké představují regionální dopady školské politiky, vztah školy a jejího 
zázemí (komunity), trvale udržitelný rozvoj, integrace imigrantů do majoritní 
společnosti prostřednictvím vzdělávání, role asociací rodičů v lokálním rozvoji 
aj. Bylo by jistě žádoucí, aby takový dialog geografů s pedagogy či sociology 
pokračoval i mimo místo konání konference, v rámci společného řešení výše 
nastíněných problémů i řady dalších.

Pro možnost dalšího setkání a prezentace výzkumu je pro rok 2010 vyhlá-
šena výroční konference EERA ve finských Helsinkách na konec srpna. Více 
informací lze získat na internetové stránce společnosti v rubrice: http://www.
eera-ecer.eu/ecer/ecer2010/.

Silvie Kučerová

16. ročník celostátní soutěže o nejlepší environmentálně zaměřenou 
diplomovou práci

Dne 23. 11. 2009 se v kongresových prostorách hotelu Avanti v Brně konalo 
finále 16. ročníku soutěže MVDr. Radoslava Kinského o nejlepší environmen-
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tální diplomovou práci (kategorie technická, přírodovědní a společenskovědní). 
Pořadatelem byla nadace Envioptimum Brno a Ministerstvo životního prostře-
dí České republiky. Akce byla podpořena řadou sponzorů, kteří věnovali věcné 
ceny jak pro samotné vítěze jednotlivých kategorií, tak pro ostatní finalisty. 
Hotel Avanti poskytl prostory, ubytovací kapacitu a občerstvení po celou dobu 
soutěžní konference.

Z celkem zhruba 70 prací zaslaných oslovenými univerzitami bylo hod-
notitelskými komisemi vybráno 12 finálových prací, které byly 23. 11. 2009 
osobně prezentovány autory. Konference byla rozdělena na 3 bloky po čtyřech 
prezentujících. Každý z prezentujících finalistů měl k dispozici 15 minut na 
vlastní prezentaci, po které následovala diskuze s odbornou porotou a další-
mi přítomnými v sále. V diskuzi byla oceněna zejména schopnost obhájit své 
výsledky a názory, přičemž byl kladen důraz na to, aby si finalisté zachovali 
objektivní a široký úhel pohledu v dané problematice a neobhajovali svou prá-
ci sub jektivně. 

Soutěžící byli rozděleni do 3 tematických bloků a to podle zaměření jejich 
výzkumu. Mimo kategorie společenskovědní a technické byla vyhlášena kate-
gorie přírodovědní, v níž mohli nalézt uplatnění také studenti s environmen-
tálně- a fyzicko-geografickým zaměřením. Jedinými zástupci geografie byli 
studenti z katedry geografie ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 
Jan Kostovič a Adam Javorčák, kteří se ve svých diplomových pracích zabývali 
problematikou hluku ze silniční dopravy, jeho šířením a vlivům na urbánní 
a suburbánní krajinu. 

Porota ve složení prof. Ing. Bořivoj Groda, DrSc., prof. Ing. Jan Šálek, 
CSc., doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Lapčík, CSc., 
doc. Ing. Rudolf Horák, CSc. a dr. Ing. Zdeněk Pospíchal (nadace  Envioptimum) 
vybrala vítěze jednotlivých kategorií, celkového vítěze za nejlepší práci ze 
všech finalistů, udělila cenu poroty a cenu města Brna. Vzhledem k velice che-
micko-biologicko-technickému zaměření většiny prezentovaných prací, které 
jsou geografickému pohledu na životní prostředí více vzdáleny, lze s potěšením 
konstatovat, že se zástupci ústecké geografie Janu Kostovičovi podařilo zvítě-
zit v přírodovědní kategorii. Lze s očekáváním doufat, že se zástupci geogra-
fických oborů napříč českými univerzitami budou i nadále prosazovat v těchto 
soutěžích, které jim nejsou tematicky primárně určeny, a zvýší tak všeobecné 
povědomí o přínosu geografie ve studiu životního prostředí.

Adam Javorčák, Jan Kostovič

Workshop doktorandů 2009 v Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i.

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. organizoval dne 19. 11. 2009 již čtvrtý ročník work-
shopu doktorandů. Hlavním cílem těchto workshopů je spojit studující a pra-
cující doktorandy, ale i ty, kteří mají školitele z Ústavu geoniky AV ČR (ÚGN 
AV ČR), a poskytnout jim i jejich školitelům společnou prezentační a diskusní 
platformu. Již třetího ročníku v listopadu 2008 se účastnili i doktorandi z pří-
buzných pracovišť, což výrazně obohatilo prezentační spektrum i následnou 
diskusi (podrobněji Kolejka, Kirchner 2009).
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Na čtvrtém ročníku Workshopu doktorandů 2009 bylo na dvou paralelních 
jednáních v Ostravě a v Brně celkem více než 50 účastníků. V Ostravě odezně-
lo 11 příspěvků ve dvou základních tematických blocích: geotechnika a ma-
tematické modelování, geo morfologie a geofyzika. Rovněž byla přednesena 
zvaná přednáška N. Rapantové Využití matematického modelování proudění 
podzemních vod pro řešení důlně-hydrogeologických problémů. Brněnská část 
workshopu byla věnována geografii, při širším zaměření na krajinu a společ-
nost. Bylo přihlášeno 18 příspěvků a reálně odeznělo 16 referátů. 

Ostravské části jednání se účastnili doktorandi z Přírodovědecké fakulty 
MU, VŠB-TU Ostrava, OU Ostrava, TU Liberec. K zajímavým přednáškám 
patřil blok geomorfologických příspěvků doktorandů katedry fyzické geogra-
fie a geoekologie PřF OU Ostrava. Využití geofyzikální metody elektrické od-
porové tomografie při výzkumu rozpadu horských hřbetů flyšových Vnějších 
Západních Karpat přednesl P. Tábořík. Tato metoda výrazně přispívá k urče-
ní hloubky narušení, mocnosti koluviálních sedimentů, vymezení smykových 
ploch, popřípadě verifikaci zlomů, puklin, puklinových jeskynních systémů. 
Další geomorfologické příspěvky se zabývaly svahovými deformacemi např. na 
Ondřejníku (V. Komárková), kde bylo rovněž s výhodou využito geofyzikálních 
měření i výkopových sond, nebo masivu Velké Rači v Kysuckých Beskydech 
(P. Tábořík, V. Škarpich). Do netradiční problematiky u nás byl směrován re-
ferát G. Tomáše o analýze vysokogradientových toků ve Vnějších Západních 
Karpatech (hodnocení korytových úseků vodních toků s cílem definovat pro-
cesy a formy včetně dnového transportu sedimentů během povodní). Geomor-
fologicky málo řešenou problematiku říčních diskonektivit v povodí diskutuje 
i V. Škarpich. Na příkladu povodí Býčince sleduje faktory zamezující vstupu 
sedimentů do koryta a faktory zamezující pohybu sedimentů v korytě, vylišuje 
i faktory rušící vertikální konektivitu v krajině tzv. stabilizující vrstvy. 

Je však zapotřebí uvést, že i další doktorandské příspěvky obsahovaly in-
spirativní výsledky a témata, která mají dopad do geografických výzkumů 
krajiny. Zajímavé výsledky z vyhodnocení horizontálních posunů při sledování 
vývoje poklesové kotliny ve vybraném území dolu ČSM-sever na Karvinsku 
přednesl V. Kajzar (ÚGN AV ČR). Data byla získána v období let 2006–2008 
a vyhodnocována s využitím dostatečně přesných metod a technik systému 
GPS. Motivačními příspěvky byly i referáty o seizmickém měření v železnič-
ním tunelu Mosty u Jablunkova (M. Stolárik, VŠB-TU Ostrava), o problemati-
ce transportních úloh v kontextu migrace látek v pozemních vodách (J. Kopal, 
TU Liberec), metodě nejhoršího scénáře a jiných přístupech k nejistotě při ře-
šení problémů přírodních, technických a společenských věd pomocí matema-
tických modelů. 

Jednání části geografie v Brně se účastnili doktorandi z pracovišť: Geogra-
fický ústav PřF MU Brno, VÚKOZ, v. v. i. pracoviště Brno, Ústav geoinformač-
ních technologií LDF Mendelovy univerzity Brno, Ústav aplikované a krajinné 
ekologie AF Mendelovy univerzity Brno (dříve MZLU), katedra geografie PřF 
UJEP Ústí n. L. Brněnský program byl podle přihlášených tematik rozdělen 
do čtyř základních bloků: krajina a geoekologie, fyzická geografie, humánní 
geografie, kartografie, DPZ, geoinformatika.

V prvním bloku zaujala přednáška J. Trávníčka (Geografický ústav PřF 
MU) ke koncepčním východiskům výzkumu kulturní krajiny a rovněž příspě-
vek S. Cetkovského (ÚGN AV ČR) k problematice termínu Energy landscape, 
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který spojuje především s rozvojem obnovitelných zdrojů energie a prezentu-
je na příkladu Rožné. O problematice zahrádkářských kolonií ve velkoměstě 
a jejich environmentálnímu přínosu, které se již delší dobu soustavně věnuje, 
referovala S. Keyzlarová (Geografický ústav PřF MU). S prvními poznatky při 
studiu revitalizace krajiny po povrchové těžbě na Sokolovsku seznámila Z. Li-
povská (Ústav aplikované a krajinné ekologie AF Mendelovy univerzity). 

V druhém přednáškovém bloku byly zařazeny příspěvky k výsledkům do-
saženým v dílčích disciplínách fyzické geografie, kde vystupovali převážně 
doktorandi Geografického ústavu PřF MU. M. Doležalová zaujala svými vý-
sledky dosažnými při studiu srážkových extrémů v brněnské oblasti v obdo-
bí 1961–2007. Zaměřila se na analýzu denních srážkových úhrnů z 10 stanic 
v Brně a blízkém okolí. Výsledkům výzkumu srovnání diverzity ulitnatých 
druhů plžů na stanovištích v údolí Lomné a údolí Zemské brány se věnoval 
J. Divíšek. Na biogeografické podklady pro návrh ekologické sítě Brtnicka se 
zaměřila L. Vodová. L. Kubalíková se věnovala novému směru v geomorfolo-
gických výzkumech, kdy k hodnocení geomorfologických lokalit v NP Podyjí 
využila konceptu „geomorphosites“, umožňujícího hodnotit nejen tradiční geo-
morfologické charakteristiky, ale i aspekty estetiky, krajinného rázu apod. 
S novými výsledky o kvartérně tektonickém vývoji střední části Českého stře-
dohoří seznámil P. Raška (katedra geografie PřF UJEP) 

V bloku Humánní geografie zazněly příspěvky s vazbou na regionální roz-
voj a inovace v Jihomoravském kraji (D. Jánošík, Geografický ústav PřF MU) 
i o uplatňování městského marketingu na teritoriální úrovni na příkladu 
města Svitavy (L. Lněnička, Geografický ústav PřF MU). Pozornost vzbudily 
i referáty s agroproblematikou: Agrostruktura ČR pohledem plateb a podpor 
poskytovaných v rámci Společné zemědělské politiky od O. Konečného (Geo-
grafický ústav PřF MU) a Zemědělství a krajina jižní Moravy – současný stav 
a tendence, přednesený M. Náplavovou (Ústav aplikované a krajinné ekologie 
AF Mendelovy univerzity). 

V posledním bloku referátů, zaměřeném na kartografii, DPZ a geoinfor-
matiku, informoval M. Havlíček (VÚKOZ, pracoviště Brno) o změnách ve vy-
užívání krajiny v okrese Hodonín za pomoci studia topografických map z let 
1836–1841, 1876, 1953–1955, 1991 a 2002–2006. Kvantifikoval podíly jed-
notlivých kategorií využití ploch za pomoci GIS, identifikoval hlavní trendy 
a trajektorie změn v krajině, rovněž vymezil stabilně a nestabilně využívaná 
území. K příspěvkům, které rovněž zaujaly, patřilo i vystoupení L. Krejčího 
(Ústav geoinformačních technologií LDF Mendelovy univerzity) Možnosti hod-
nocení lesních území z hlediska výskytu větrných polomových kalamit za po-
užití GIS, který informoval o datech, postupech a výsledcích hodnocení kala-
mit i využití prediktivních hybridních modelů na příkladech z oblasti Šumavy. 
P. Dvořák (ÚGN AV ČR) uzavřel workshop prezentací o možnostech využití 
dat z písemného operátu Stabilního katastru Dolních Kounic a jejich přínosu 
pro studium dynamiky využití krajiny. Soustředil se na analýzu Stabilního 
katastru a vytvoření uceleného „obrazu“ území na základě sociální, materiál-
ně-technické, ekonomické a hospodářské situace popsané v písemném operátu 
Stabilního katastru města. Příspěvek je zajímavý nejen z hlediska hodnocení 
využití krajiny, má i přesah do historické geografie. 

Je možno konstatovat, že přednesené příspěvky dokládají velmi solidní od-
bornou úroveň zúčastněných doktorandů i jejich schopnost prezentovat a dis-
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kutovat o dosažených výsledcích. Takto otevřená akce umožňuje vzájemné 
srovnání zejména geografických doktorandských témat z různých pracovišť 
a naznačuje školitelům i možné směrování nových témat do oblastí dosud ne-
řešených. Pozitivem akce je i publikace plných verzí doktorandských vystou-
pení ve sborníku (Blaheta, Kolcun, eds. 2009) a jeho zveřejnění na www strán-
kách ÚGN AV ČR Ostrava. 

Literatura:

BLAHETA, R., KOLCUN, A. (2009): PhD Workshop 2009 proceedings. CD-ROM. Ústav geo-
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Karel Kirchner

Síť GEONET. Společný projekt katedry geografie PřF UP v Olomouci, 
katedry geografie PF JČU v Českých Budějovicích a Ústavu geoniky AV ČR, 
environmentální pracoviště Brno

Projekt, jehož plný název je „Podpora sítě GEONET – sítě pro vědeckou 
a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné 
správy“ a který je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (oblast podpory 2.4), je určen na posílení a rozvoj nových 
pracovních kontaktů dvou univerzitních pracovišť a vědecko-výzkumné insti-
tuce formou realizace společných aktivit a výměny zkušeností. Hlavním smys-
lem projektu je vybudovat síť využívající moderních prostředků mezioborové 
a vědecké vzdělávací komunikace, jakými jsou zejména progresivní komuni-
kační a interaktivní platformy pro sdílení společných cílů v oblasti terciárního 
vzdělávání, vědy a výzkumu – pro studenty vysokých škol např. e-learning, pro 
vysokoškolské a výzkumné pracovníky videokonference nebo semináře. Jed-
nou z klíčových cílových skupin jsou tak studenti, pro které bude síť  GEONET 
plnit důležitou funkci v jejich regionálně-geografickém vzdělávání.

Předpokládá se přistoupení dalších potenciálních vysokoškolských geogra-
fických pracovišť, pro které GEONET nabízí možnost rozšířit výukové progra-
my v zájmové oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy. Taktéž bude mož-
né rozšířit síť o partnery z řad veřejných institucí (např. krajské nebo městské 
úřady) či podnikatelského sektoru, pro něž jsou regionální rozvoj a aplikace 
pro tento trh podstatou jejich profesních aktivit. 

Jde o tříletý projekt, jehož realizace byla zahájena 1. 11. 2009. Z hlediska 
komunikace sítě uvnitř a navenek je projekt založen na vybudování tří kon-
taktních míst na pracovištích partnerů zakládajících GEONET, přičemž ko-
ordinátorem jejich činnosti je katedra geografie PřF UP v Olomouci. V rám-
ci udržitelnosti budou kontaktní místa pokračovat ve svých aktivitách i po 
skončení projektu (obvyklá doba 5 let). Aktuálně se kontaktní místa začínají 
ustavovat. Postupně se připravuje harmonogram jejich činností, probíhá pří-
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prava prvních exkurzí, videokonferencí a e-learningových kurzů. Připravuje 
se rovněž web projektu, který bude podporovat výše uvedené aktivity sítě 
 GEONET. 

Zdeněk Szczyrba

Geografická knihovna a výstavy v letech 2006–2009

V období 2006–2009 spolupracovali zaměstnanci Geografické knihovny na za-
bezpečení celkem jedenácti výstav. Ty se dočkaly kladného ohlasu nejen od 
návš těvníků předsálí Geografické knihovny, kde jsou zpravidla expozice umís-
těny, ale i dalších institucí, kam byly některé z expozic zapůjčeny. Zásadní podíl 
na iniciaci výstavní činnosti Geografické knihovny měla její ředitelka PhDr. et 
Mgr. Eva Novotná. Nejenže se autorsky podílela na některých expozicích, ale 
je i hlavní koordinátorkou a organizátorkou výstavní činnosti knihovny. Jed-
notlivé výstavy se týkají jak vlastní výzkumné činnosti pracovních týmů geo-
grafické sekce, tak se dotýkají aktuálních společenských témat.

Výstavy mapovaly domácí geografická témata jako například velmi navštěvo-
vaná expozice „Druhé bydlení v Česku – chataření a chalupaření v proměnách 
generací“ nebo výstava „Suburbanizace.cz … bydlím v satelitním městečku“, 
která byla připravena i ve spolupráci se Středočeským krajem, či výstava „Ven-
kovy a venkované“, dokumentující změny na českém venkově. Vybrané celosvě-
tové problémy prezentovaly výstavy „Svět hor: krajina, rizika, procesy“ a „Sesu-
vy na Machu Picchu“. Na počest polárního roku (2007), vyhlášeného Světovou 
meteorologickou organizací, byla uspořádána výstava „Polární rok: Arktida–Vy-
soké Sudety–Antarktida“. Postavení české geografie zhodnotila výstava k osla-
vám 150 let geografie na UK a 90 letům od vzniku Československa se věnovala 
výstava „Československo: zmizelý prostor a čas“. Kartografická témata sledova-
ly dvě výstavy „Podoby současné kartografie“ a „Země očima DPZ“, historické 
téma v kartografii bylo prezentováno na výstavě „Čeští jezuité, cestovatelé a ob-
jevitelé“. Koncem roku 2009 se dostalo výstavě „Albertov 1989: 20. výročí Same-
tové revoluce“ významného ocenění v rámci univerzity. Expozice byla 15. pro-
since duplicitně vystavena ve vstupním prostoru rektorátu v Celetné ulici č. 20. 
Všechny výstavy jsou veřejně přístupné a veřejností hojně navštěvované. 

Josef Vacek

Na návštěvě Přírodovědecké fakulty mongolské státní univerzity

Přírodovědecká fakulta státní univerzity v Ulaanbaataru vznikla v roce 1956 
a osamostatnila se tak z původního svazku fakult. V jejím rámci hned od za-
čátku působí i katedra geografie, která se později rozpadá na několik částí se 
svým specifickým zaměřením, později přeměněných na samostatné katedry. 
Tyto jsou organizovány podle klasického sovětského vzoru té doby, tj. před-
měty věnované převážně geomorfologii s geologií a pedologií. Samostatně pak 
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stojí vedle sebe studium meteorologie spolu s klimatologií a hydrologie. Před-
měty ekonomicko-geografické mají svou vlastní katedru. V roce 1992 vzniká 
oddělení zabývající se turismem (jedině zde je v Mongolsku možné získat titul 
Ph.D. pro obor turismus) a nejnověji se vytvořila katedra geografických infor-
mačních systémů a dálkového průzkumu Země z původní katedry kartografie. 
V současnosti jsou základními katedrami katedra geoekologie a studia život-
ního prostředí, územního plánování, geografie a turismu, geologie a mineralo-
gie, meteorologie a hydrologie.

Studium je od poloviny 90. let čtyřleté (do té doby pětileté) a odpovídá 
běžnému standardu stupňů, tedy Bc., Mgr., následně Ph.D. Za studium se 
v Mongolsku platí. Absolventi najdou uplatnění jako učitelé střední školy nebo 
ve státních a odborných institucích na straně jedné, je však možné je najít 
i v dalších profesích až po obchod a služby. Výše uvedeným pojmem „střední 
škola“ nelze rozumět instituci srovnatelnou s naší, českou. Jde o model velmi 
podobný našemu víceletému gymnáziu. Stejně jako u nás má absolvent geo-
grafického studia, díky šíři svého oboru, velmi široké příležitosti k uplatnění. 
Nově vznikající možnosti jsou v krajinném a územním plánování. Tato rozsáh-
lá země, díky svému obrovskému nerostnému bohatství, má před sebou mnoho 
práce v rekultivacích a odpadovém hospodářství.

Katedra geografie a turismu má 13 stálých zaměstnanců a několik vy-
učujících z řad pracovníků mongolské Akademie věd. Jsou to hlavně oboroví 
specialisté. Vedle toho působí na katedře zahraniční vyučující. V rámci mezi-
národní spolupráce tu vyučují hlavně Němci v rámci organizace DAAD, která 
zde podporuje řadu významných projektů. Přednášky a semináře jsou tak ve-
deny v anglickém jazyce nebo z počátku s pomocí překladatelů, kterými jsou 
kmenoví pracovníci katedry vystudovaní v Německu nebo jinde v zahraničí na 
prestižních univerzitách. 

Díky široké mezinárodní podpoře a snaze mongolské vlády tak existuje pra-
coviště plně srovnatelné s ostatními zeměmi. Osnovy pro výuku studentů jsou 
v obecných rysech stejné jako u nás, specifické předměty mongolského prosto-
ru zde mají své specialisty respektované vědeckou komunitou. Pracovníci fa-
kulty i studenti jsou zapojeni do státních i mezinárodních projektů. V rámci 
nich vyjíždějí získávat zkušenosti do zemí nejen sousedních – Japonsko, Již-
ní i Severní Korea, Rusko, Německo, Polsko atd. S Českem se někdejší dobrá 
spolupráce po roce 1990 přerušila a doposud je prakticky nulová nebo vychází 
pouze z osobních dřívějších vztahů. Každý rok se organizují společné výzkum-
né základny studentů, konference, semináře, pracovní skupiny. Materiální vy-
bavení přístroji (laboratoře, počítače, programy, expediční terénní přístroje) je 
na velmi dobré úrovni běžného standardu ve světě. Mongolská strana má stálý 
zájem o spolupráci s našimi školami i odborníky.

Katedru dnes vede dr. Shiirev-Adiyja, duší kolektivu je její předchozí dlou-
holetý vedoucí prof. dr. Bayen Tur. S výsledky práce katedry je možné se se-
tkat na mnoha místech v Mongolsku i v zahraničních publikacích, nejnověji 
v Národním atlase Mongolska z února roku 2009.

Ivan Farský
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